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HOTĂRÂREA Nr.52
din 11 mai 2017
privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Socodor
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ
EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 11 MAI 2017
Având în vedere,
- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.1351/05.05.2017;
- referatul de specialitate înregistrat sub nr.1352/05.05.2017;
- văzând procesul verbal nr. 1080/10.04.2017 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura
dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de steag la sediul consiliului
local, afişare care a avut loc în ziua de 10.04.2017.
- prevederile Legii nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitatile administrativ
teritoriale a steagurilor proprii;
- prevederile art. 36 alin (1) și alin.(9) din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11
în funcţie.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se însuşeşte varianta finală a proiectului de steag a comunei Socodor, judeţul Arad,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr.2 la
prezenta hotărare.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi Comisiei Naţionale de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie din cadrul Academiei Române și la Ministerul Dezvoltarii
Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene ,se duce la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia
prefectului-Judetul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.
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