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HOTĂRÂRE 
NR.:64/21.12.2018 

Privind însușirea stemei Comunei Ulieș 
 
Ţinând seama de procedura premergătoare adoptării actului: 

Hotărârea nr.: 3/2009 privind însușirea stemei comunei Ulieș; Adresa nr.: 24/2013 al Comisiei 
Naţionale de Heraldică și Genealogie a Academiei Române; Hotărârea 49/2012 privind 
modificarea HCL nr.: 3/2009 cu privire la aprobarea modelului de stemă a comunei Ulieș; 
Adresa Comisiei Naționale de Heraldică și Genealogie a Academiei Române fn. Adresa nr.: 
43/2013 al Comisiei Naţionale de Heraldică și Genealogie a Academiei Române adresată 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

Ținând Cont de Nota de fundamentare nr.: 352/S/02.12.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 
356/S/02.12.2018; Procesul-verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr.: 358/S/02.12.2018; 
Raportul compartimentului de specialitate nr.: 367/S/20.11.2018; Avizul de legalitate a 
persoanei desemnate cu atribuții de secretar nr.: 368/S/21.11.2018; Avizul comisiei de 
specialitate nr.: 389/S/29.11.2018; 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 4 din HG nr.: 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și 
folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
Republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrative cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (3) lit. a)., art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.: 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
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Art. 1. Se însuşeşte modelul de stemă a comunei Ulieş, varianta II potrivit anexa nr.: 1 şi 
descrierea elementelor componente şi semnificaţia lor așa cum sunt prevăzute în anexa nr.: 2. 
Memoriu justificativ. Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Proiectul de stemă va fi transmisă Comisiei Judeţene constituită în conformitate cu 
prevederile art. 2 din H.G. nr. 25/2003, va fi comunicată Instiuției Prefectului Județului 
Harghita împreună cu o cerere privind acordarea unei vize de legalitate după care va fi 
transmisă către Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a fi 
transmisă Guvernului către adoptării Hotărârii Guvernului. 

Art. 3. al. (1).  După publicarea în monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului 
privind aprobarea stemei Comunei Ulieș, acesta va fi reprodusă pe firmele şi sigiliile comunei 
Ulieș, pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în localitatea. 
Stema va fi expus pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul Primăriei Comunei Ulieș, 
împreună cu stema ţării, potrivit reglementărilor existente. 

Al. (2). Stemele vor fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni 
protocolare sau festive şi vor fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte 
obiecte destinate să contribuie la cunoaşterea specificului local. 

Al. (3). În cazul în care stema este reprodusă, expusă sau folosită împreună cu stema 
României, acesta va fi aşezat în dreapta stemei ţării, privind stemele din faţă, şi nu va avea 
dimensiuni mai mari decât stema ţării. 
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