ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
PRIMĂRIA COMUNEI BUCŞANI
Tel/fax. +4 0245 235041,
E - mail: primaria.bucsani@gmail.com
Nr. 6041 din 17.07.2014

ANUNŢ
REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 18/29.04.2014 pentru însuşirea variantei
finale a proiectului de stemă a comunei Bucșani, județul Dâmbovița

POTRIVIT LEGII NR. 52/2003 REFERITOARE LA
TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE
Subsemnații: Niță Constantin în funcția de primar și Ghiță Ion în
funcţia de secretar al comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa, în conformitate
cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, în vederea elaborării proiectului de
hotărâre menţionat mai sus, am afişat public, în loc special amenajat la
sediul Primăriei – AVIZIER - și pe site-ul www.bucsani.ro, proiectul de
hotărâre nr.6040/17.07.2014 și referatul de aprobare (expunerea de motive)
întocmite de inițiator primar Niță Constantin, privind Modificarea
Hotărârii Consiliului local nr. 18/29.04.2014 pentru însuşirea variantei
finale a proiectului de stemă a comunei Bucșani, județul Dâmbovița;

PROPUNERI, SUGESTII, OPINII:
Orice persoană fizică sau juridică interesată, POATE FORMULA ÎN
SCRIS PROPUNERI, SUGESTII, OPINII cu valoare de recomandare
privind acest proiect de act normativ, până cel târziu 8.08.2014, la sediul
Primăriei Bucşani.
Afişat public, azi 17.07.2014.
PRIMAR
Constantin Niță

SECRETAR
Jr. Ion Ghiţă
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ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
PRIMAR
Nr. 6040/17.07.2014

REFERAT DE APROBARE
- expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
local Bucșani, județul Dâmbovița nr. 18/29.04.2014 pentru
însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei
Bucșani, județul Dâmbovița

Subsemnatul Niţă Constantin în funcţia de primar al comunei
Bucşani, judeţul Dâmboviţa, având calitatea de iniţiator al proiectului de
hotărâre în baza art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală,
Având în vedere refacerea proiectului de stemă a comunei Bucșani
care cuprinde și statuia lui ”Jean Dalles”, în urma ședinței Comisiei
Județene de Heraldică Dâmbovița din data de 26.06.2014, supun
dezbaterii publice și însușirii acestei variante a stemei comunei Bucșani.
Aprobarea stemei se va face potrivit HG 25/2003, cu modificările și
completările ulterioare.
Anezez proiectul de hotărâre.

PRIMAR
NIŢĂ CONSTANTIN
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ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
COMUNA BUCŞANI
CONSILIUL LOCAL

Proiect
Inițiator –
primar Niță
Constantin
Nr. 6040/17.07.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului local Bucșani, județul
Dâmbovița nr. 18/29.04.2014 pentru însuşirea variantei finale a
proiectului de stemă a comunei Bucșani, județul Dâmbovița

•

•
•
•
•
•

•

Consiliul local Bucșani, având în vedere:
Referatul de aprobare (expunerea de motive), nr.6040/17.07.2014 la proiectul de
hotărâre, al primarului comunei Bucșani, prin care se propune modificarea
Hotărârii Consiliului local Bucșani nr. 18/29.04.2014 privind însușirea variantei
finale a stemei comunei Bucșani, județul Dâmbovița;
Raportul de resort al compartimentului de specialitate, raportul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local;
Văzând procesul verbal referitor la procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor
privind afişarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afişare care a avut
loc în ziua de 17.07.2014;
Văzând avizul favorabil al comisiei de specialitate,
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor
judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de prevederile art.10 din Legea
nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45,
alin. (1) şi art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.45 alin.(6) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,

PROPUN URMĂTORUL
PROIECT DE H O T Ă R Â R E:
Art. I. Se modifică Hotărârea nr. 18/29.04.2014 a Consiliului local
Bucșani, județul Dâmbovița privind însuşirea variantei finale a proiectului de
stemă a comunei Bucșani, județul Dâmbovița care va avea următorul cuprins:
”Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei
Bucșani, județul Dâmbovița, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2. Se aproba explicatia heraldică a culorilor si simbolurilor conform
anexei nr.2 la prezenta hotărare.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine domnului primar
al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, care o va transmite Comisiei Judeţene
de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie din cadrul Consiliului Judeţean
Dâmbovița.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Bucșani, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Dâmbovița,
primarului comunei Bucșani care duce la îndeplinire prezenta hotărâre şi se
aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Bucșani și publicare pe
pagina de internet www. bucsani.ro.”

Iniţiator
Primar Niţă Constantin
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Anexa 1 la proiectul de hotărâre nr. 6040/17.07.2014
Propunere de stemă a comunei Bucșani, județul Dâmbovița

Iniţiator
Primar Niţă Constantin
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Anexa nr.2 la proiectul de hotarare nr. 6040/17.07.2014

“STEMA COMUNEI BUCŞANI”
Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei
comunei Bucşani, din judeţul Dâmboviţa
DESCRIEREA STEMEI :
Stema comunei Bucşani se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut
triunghiular, cu marginile rotunjite, despicat și semi-tăiat la dextra: 1) pe argint,
un zimbru negru, redat din profil spre dreapta; 2) pe albastru, o sondă de
extracţie de aur; 3) un bărbat, cu mustață, redat în întregime și din față, cu capul
întors ½ spre stânga, purtând pantofi, cămașă, cravată, costum cu haina închisă
cu cinci nasturi, încins cu o centură la mijloc, iar pe cap o pălărie așezată cu
calota în bandă și cu borul în bară, stând cu picioarele pe un podium
paralelipipedic, rezemat, cu palma dreaptă în supinație, cu cea stângă în
pronație, de partea superioară a unui pătrat, aflat în spatele său și care-i ajunge
până la jumătate, încărcat cu două săritoare, lipit, cu marginea inferioară, de
partea din spate a paralelipipedului, totul de aur. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint, cu un turn crenelat.
SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE:
Zimbrul face referire la Zimbrǎria „Neagra”, administratǎ de Ocolul
Silvic Bucşani. Sonda face aluzie la activitatea specificǎ zonei: extracţia de
petrol. Bărbatul îl evocă pe Jean Dalles, de pe statuia aflată la intrarea în Parcul
„Dalles” din Bucșani, a cărui familie a fondat în anul 1870 Parcul Dendrologic
din localitate și care a realizat mai multe obiective importante din comună,
printre care: Școala „Dora Dalles” (1898), Biserica Ortodoxă Sf. Împăraţi
„Constantin şi Elena” (1894), Spitalul Bucșani, Sediul Primăriei Bucșani, astăzi
monumente istorice. De asemenea, familia Dalles a împroprietărit locuitorii
comunei Bucșani cu terenuri și alte bunuri. Coroana murală, cu un turn crenelat,
semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
PRIMAR
NIȚĂ CONSTANTIN
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