
ROMANIA        
JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL OSTROV 
 
 

H O T A R A R E  
Privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Ostrov  

 
 

Consiliul Local Ostrov, judetul Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 24.04.2013  
 
Avand in vedere Expunerea de motive a domnului primar Dragomir Niculae , din care rezulta 
necesitatea insusirii de catre consiliul local a variantei finale a proiectului de stema a comunei 
Ostrov, din cele trei intocmite; 
Vazand procesul verbal din care rezulta ca s-a indeplinit procedura dezbaterii si consultarii 
cetatenilor privind afisarea celor trei variante la sediul consiliului local, afisare care a avut loc 
in ziua de 12.04.2013; 
Tinand cont de prevederile art.1 , alin.3-5 si ale art.2 din HG nr.25/2003 privind stabilirea 
metodologiei de elaborare , reproducere si folosire a stemelor judeteleor, municipiilor, 
oraselor si comunelor; 
In temeiul art.36 alin.9 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  
 
 

H O T A R A S T E : 
 
 

Art.1  Consiliul Local al comunei Ostrov, judetul Constanta isi insuseste proiectul stemei 
comunei Ostrov, varianta 1 , conform Anexei 1, care face parte integranta din hotarare. 
Art.2 Se aproba explicatia heraldica a culorilor  si simbolurilor conform Anexei nr. 2 care face 
parte integranta din hotarare 
Art.3 Domnul  Dragomir Niculae  - primar al comunei Ostrov, va inainta Comisiei de 
heraldica a judetului Constanta , constituita in baza prevederilor art.3 din H.G. nr.25/2003 
propunerea de stema insusita potrivit prevederilor art.1 din prezenta hotarare, in vederea 
analizarii acesteia din punct de vedere al stiintei si artei heraldice, al traditiilor istorice locale, 
precum si a realitatii social culturale specifice comunei Ostrov. 
Art.4 Prezenta hotarare anuleaza prevederile HCL Ostrov nr.11/11.02.2011. 
Art.5 Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare domnului primar Dragomir Niculae, 
Institutiei Prefectului  Judetul Constanta, Consiliului Judetean Constanta. 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi, din totalul de 13 consilieri 
prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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