
                                              

                                                                       
                                                           

 

 

                                              

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

ORAŞUL TECHIRGHIOL 

  Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100 

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314 

E-mail: apl@primariatechirghiol.ro 

Web: www.primariatechirghiol.ro 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea variantelor finale a proiectului de stemă şi drapel ale  

Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Techirghiol, județul Constanţa,  

Consiliul Local al Orașului Techirghiol, județul Constanţa 

  

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 07.11.2019,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentat de d-l primar – 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1,2,3,  

Având în vedere: 

-  Art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale 

a steagurilor proprii;  

- Art. 1, alin. (3) – (5) și  art. 2 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor; 

Văzând prevederile art. 129, alin. (1), (2) lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. - Se însușește varianta finală a proiectului de stemă și drapel al Unității 

Administrativ-Teritoriale – Orașul Techirghiol, județul Constanţa, optându-se pentru Varianta nr. 

3 ca model de stemă a orașului Techirghiol, prezentată în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, respectiv 

pentru Varianta nr. 1 ca model de drapel al orașului Techirghiol, prezentată în Anexa nr. 2 a 

prezentei hotărâri. 

Art. 2. - Se aprobă explicația heraldică a simbolurilor și culorilor elementelor însumate ale 

stemei și ale drapelului Unității Administrativ Teritoriale – Orașul Techirghiol, județul Constanţa, 

prevăzute în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - Proiectul de stemă și drapel însușit va fi înaintat spre analiză și avizare în 

conformitate cu procedura stabilită conform HG nr. 25/2003. 

Art. 4. - Secretarul general al orasului va face publica hotararea prin afisaj, o va comunica 

persoanelor si institutiilor interesate , iar primarul o va duce la indeplinire. 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi - 11.12.2019. 

 Nr. 215. 
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