ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind însuşirea stemei comunei 1 Decembrie, judetul Ilfov

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit în sedinţă ordinară în data de 21.12.2012;
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 35/26.11.2012 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul
Petre Gheorghe, privind însuşirea proiectului de stemă a comunei 1 Decembrie Judetul Ilfov;
- Raportul de specialitate nr. 7512/27.11.2012, din care rezultă că a fost îndeplinită
procedura dezbaterii şi consultării cetăţenilor în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante de
stemă a comunei 1 Decembrie;
Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3)-(5) şi art. 2 din H. G. nr. 25/2003 privind
stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor, şi cu prevederile art. 10 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul
statului;
In baza prevederilor art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se insuşeşte proiectul stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, conform anexei
nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. - Se aprobă descrierea şi semnificaţiile însumate ale stemei comunei 1 Decembrie,
judetul Ilfov, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Proiectul stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, insuşit prin prezenta hotarare,
va fi trimis spre analizare, avizare şi aprobare în conformitate cu procedurile prevăzute de H. G. nr.
25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor,
municipiilor, oraşelor şi comunelor.
Art. 5. - Prevederile prezentei hotârâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, domnul Petre Gheorghe.
Art. 6. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către
secretarul comunei 1 Decembrie.
Preşedinte de şedinţă ,
Consilier

Comuna 1 Decembrie
Nr. 43/21.12.2012

Contrasemnează,
Secretar
Jilăveanu Cristian Daniel
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 43/21.12.2012

STEMA
comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Secretar,
Jilăveanu Cristian Daniel
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 43/21.12.2012

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

Descrierea stemei
Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat albastru.
În partea superioară, pe fond roşu, o coroană regală de aur.
În partea inferioară, pe fond de aur, un copac verde cu tulpină şi rădăcină neagră.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Scutul triunghiular respectă convenţia naţională privind stemele comunale.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de
comună.
Coroana regală sugerează faptul că actuala comună 1 Decembrie, fostă Regele
Ferdinand, este legată deopotrivă de ziua Marii Uniri, cât şi de Suveranul României în timpul
căruia s-a înfăptuit.
Brâul undat albastru sugerează faptul că localitatea se află pe malul Argeşului.
Copacul din câmpul de aur trimite la un alt nume al actualei comune, la Copăceni,
fiind o mobilă vorbitoare.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier

Secretar,
Jilăveanu Cristian Daniel

