ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 14
Din 31 martie 2015
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a orașului Ungheni, județul Mureș

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 31 martie 2015,
Având în vedere referatul de aprobare nr. 237/15.01.2015 întocmit de primarul oraşului
Ungheni şi raportul de specialitate nr. 463/26.01.2015 întocmit de secretarul oraşului Ungheni,
Văzând procesul verbal de afișare nr. 1173/27.02.2015,
Urmare proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Ungheni şi avizat favorabil de
comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii și comisia de specialitate pentru agricultură, activități
economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și nefavorabil de comisia de
specialitate juridică și de disciplină, protecție mediu și turism din cadrul Consiliului local
Ungheni,
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și
comunelor
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilește și se însușește varianta finală a proiectului de stemă a orașului
Ungheni, județul Mureș, potrivit Anexa nr. 1care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Descrierea și semnificațile elementelor stemei sunt prezentate în Anexa nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre,
Art.3. Cu data întrării în vigoare a hotărârii de însușire a stemei, se revocă Hotărârea
Consiliului Local Ungheni nr. 24/21.12.2004
Art.4 Proiectul stemei orașului Ungheni, însușit conform art. 1, va fi transmis Comisiei
Județene Mureș de Analiză a Proiectelor de Stemă, în vederea analizării conținutului acestuia.
Art.5 Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Comisiei Județene Mureș de Analiză a Proiectelor de Stemă

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 31 martie 2015
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