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   R O M Â N I A     Ex. nr. _____ 
 

 
 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL TELEORMAN 

 
 
 

ORDIN 
 

Privind reactualizarea Comisiei jude ene de analiză a propunerilor de elaborare a stemei 
jude ului şi a stemelor municipiilor, oraşelor şi comunelor 

 
Având în vedere: 
 Referatul nr. II/1605 din 26.03.2015 prin care se propune emiterea ordinului prefectului 

privind reactualizarea Comisiei judeţene de analiz  a propunerilor de elaborare a stemei 
judeţului şi a stemelor municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

 adresa nr. 1082 din 24.02.2015 a Consiliului Jude ean Teleorman, prin care se solicit  
actualizarea componenţei Comisiei judeţene de analiz  a propunerilor de elaborare a stemei 
judeţului şi a stemelor municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

 avizul Administraţiei Judeţean  a Finan elor Publice Teleorman comunicat prin adresa nr. 32.841 din 
20/04/2015; 

 prevederile art. 3 alin. (1) – (4) din HGR nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „a” şi ale art. 26 alin (1) din Legea nr. 340/2004 privind 
prefectul şi instituţia prefectului republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, Carmen Daniela Dan 
– Prefectul Judeţului Teleorman, numit prin HGR nr. 174/2014 emite prezentul 

 
O R D I N 

 
Art. 1 Se reactualizeaz  Comisia judeţean  de analiz  a propunerilor de elaborare a stemei 

judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor Teleorman, în urm toarea componenţ : 
- dr. Laurenţiu tefan Szemkovics - reprezentant al Comisiei Naţionale de Heraldic  şi Genealogie a 

Academiei Române; 
- C t lin Mihai ZARZ R  – Director - Direcţia Judeţean  Teleorman a Arhivelor Naţionale; 
- prof. Ion T UJAN – specialist în istorie; 
- dr. ing. Valy Lumini a BOR UN – arhitect ef al jude ului – Direc ia Urbanism i Amenajarea 

Teritoriului din cadrul Consiliului Jude ean Teleorman; 
- Liliana MAGHERU – director – Direc ia Coordonare Institu ii Subordonate din cadrul Consiliului 

Jude ean Teleorman. 
Art. 2 Secretariatul Comisiei judeţene de analiz  a propunerilor de elaborare a stemelor se asigur  

prin grija Secretarului Judeţului Teleorman, doamna Silvia OPRESCU. 
Art. 3 Comisia va analiza fiecare propunere de stem  transmis  de unitatea administrativ - teritorial  

beneficiar  şi va urm ri o exprimare conform , din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în 
stem , cu valorificarea tradiţiilor istorice şi/sau a realit ţilor socio-economico i culturale locale. 

Art. 4 Secretariatul comisiei întocmeşte toate documentele care ţin de obiectul acestei comisii, 
asigur  convocarea membrilor comisiei, inclusiv a reprezentanţilor unit ţilor administrativ - teritoriale 
beneficiare, redacteaz  procesul - verbal al şedinţei. 

Art. 5 (1) Se stabileşte o indemnizaţie de şedinţ  ce se va acorda fiec rui membru al comisiei în 
cuantum de 20% din indemniza ia Preşedintelui Consiliului Judeţean, sau a primarului localit ţii a c rei 
propunere de elaborare a stemei se analizeaz . 
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(2) Indemnizaţia de şedinţ  se acord  membrilor comisiei pentru participarea efectiv  la 
maximum dou  şedinţ  pe lun . 

(3) lndemnizaţia de şedinţ  pentru membrii comisiei este în sum  brut  şi impozabil , potrivit legii. 
(4) Dac  pentru analiza aceluiaşi proiect de stem  a unei unit ţi administrativ - teritoriale sunt 

necesare mai multe întâlniri ale comisiei, indemnizaţia se va pl ti pentru cel mult dou  şedinţe. 
(5) Plata drepturi b neşti va fi asigurat  de c tre unit ţile administrativ - teritoriaie beneficiare, din 

bugetele locale, în baza prezentului ordin şi a procesului verbal, semnat de membrii comisiei şi de secretarul 
acesteia. Unit ţite administrativ-teritoriale beneficiare vor fi informate, prin grija Secretaruiui jude ului 
Teleorman, printr-o adres  contrasemnat  de Secretarul Judetuiui Teleorman, asupra naturii şi volumului 
cheltuielitor. 

Art. 6 Şedinţete comisiei stabilite la art. 1, din prezentul ordin, se desf şoar  la sediul Consiliului 
Judeţean Teleorman. 

Art. 7 Începând cu data prezentului ordin înceteaz  orice alte prevederi contrare. 
Art. 8 Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat va comunica prezentul ordin 

membrilor comisiei i Secretarului jude ului Teleorman. 
  
 
 

P R E F E C T, 
jr. Carmen Daniela Dan 

         
 
       Contrasemnează, 
           SUBPREFECT, 
    Ceciu R zvan Alexandru 

 
 

          Avizat pentru legalitate,  
           ŞEF SERVICIU, 

          jr. Iancu Gigi Dorinel 
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R O M Â N I A 

 
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI JUDE UL TELEORMAN 

Nr. II/1605 
din 26 martie 2015 

 
DE ACORD, 

P R E F E C T, 
jr. Daniela Carmen Dan 

 
 

R E F E R A T, 
necesitatea întocmirii unui ordin al Prefectului Jude ului Teleorman 

privind reactualizarea Comisiei judeţene de analiz  a propunerilor de elaborare a stemei 
judeţului şi a stemelor municipiilor, oraşelor şi comunelor 

 
 

Prin adresa nr. 1082 din 24 februarie 2015 Pre edintele Consiliului Jude ean Teleorman a 
solicitat reactualizarea Comisiei judeţene de analiz  a propunerilor de elaborare a stemei 
judeţului şi a stemelor municipiilor, oraşelor şi comunelor Teleorman, prin ordin al prefectului, în sensul 
înlocuirii dlui. Petru S vu c , ca urmare a încet rii raportului de serviciu, cu dna. Liliana Magheru. 

Potrivit dispozi iilor art. 3 din HGR nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, în fiecare judeţ se 
va constitui, prin ordin al prefectului, o comisie format  din 3-5 membri, specialişti în istorie, 
arhivistica şi etnografie. 

Din comisia judeteana face parte, de drept, în calitate de expert, un specialist în heraldica 
desemnat de Comisia Naţional  de Heraldic  şi Genealogie a Academiei Române. 

Pentru activitatea desfasurata în cadrul comisiei judeţene membrii acesteia vor primi o 
indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte de prefect prin ordin, cu avizul direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene. 

Sumele necesare pentru achitarea indemnizaţiilor se asigura din bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. 

Secretariatul comisiei judeţene se asigura prin grija secretarului general al judeţului. 
Având în vedere cele men ionate mai sus, propun emiterea ordinului prefectului privind 

reactualizarea Comisiei judeţene de analiz  a propunerilor de elaborare a stemei judeţului şi a stemelor 
municipiilor, oraşelor şi comunelor Teleorman. 

 
Anexez: 
- adresa nr. 1082 din 24 februarie 2015 a Pre edintelui Consiliului JUde ean Teleorman, prin 

care se solicit  reactualizarea comisiei judeţene. 
- avizul Administraţiei Judeţean  a Finan elor Publice Teleorman comunicat prin adresa nr. 32.841 din 

20/04/2015. 
EF SERVICIU, 

jr. Iancu Gigi Dorinel 
 

Întocmit, 
jr. Georgescu Dorel C t lin 
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