
INSTITUTIA PREFECTULUI- JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PREFECT 

 

 

 

O R D I N  

privind constituirea Comisiei Judeţene de analiză a proiectelor de stemă 

înaintate de către consiliul judeţean şi consiliile locale din Judeţul Bistriţa-

Năsăud 

 

Prefectul judetului Bistrita-Nasaud; 

Având in vedere: 

           -   Adresa nr.4479/07.08.2009 înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul 

Bistriţa-Năsăud sub nr.15661/07.08.2009, prin care Consiliului Judeţean Bistriţa-

Năsăud solicită emiterea unui ordin ca urmare a modificărilor intervenite în 

Comisia Judeţenă de analiză a proiectelor de stemă înaintate de către consiliul 

judeţean şi consiliile locale din Judeţul Bistriţa-Năsăud, propunând desemnarea 

membrilor în comisie;  

           -   Referatul nr.III B/17716/11.09.2009 al Direcţiei pentru Verificarea 

Legalităţii Actelor Aplicarea Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ 

Contenciosul Administrativ din cadrul instituţiei prefectului ; 

- Avizul de legalitate nr. III B/17717/11.09.2009 emis de Direcţia  pentru  

Verificarea Legalitaţii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul 

Administrativ din cadrul instituţiei prefectului; 



 

 

 -   Ordinul prefectului nr. 54 din 07.03.2003, privind constituirea Comisiei 

Judeţene de analiză a proiectelor de stemă înaintate de către consiliul judeţean 

şi consiliile locale din Judeţul Bistriţa-Năsăud; 

          -  prevederile art. 2, art.3 alin.2 şi 4, art.4 şi art.5 din Hotârărea Guvernului 

României nr.25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere 

şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

- prevederile art.6 alin.2 lit.a din Hotararea Guvernului nr. 460 / 2006  

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul si 

Institutia prefectului; 

In temeiul prevederilor art. 19(1) lit.a şi (2) şi art.26(1)  din Legea nr. 

340/2004 privind prefectul si institutia prefectului,republicată,  emite urmatorul: 

 

O R D I N 

 

 Art.1.(1) Se constituie Comisia Judeţeană de analiză a proiectelor de 

stemă înaintate de către consiliul judeţean şi consiliile locale din Judeţul Bistriţa-

Năsăud ,în următoarea componentă: 

1. Domnul Şomlea Florin Vasile – director coordonator la Inspectoratul  

Judeţean pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional şi consilier judeţean- 

Preşedinte; 

          2. Domnul Edroiu Nicolae –preşedintele Comisiei zonale de heraldică 

Cluj-Napoca - Membru; 



 

 

          3. Domnul Mureşan Ioan - directorul Direcţiei Judeţene Bistriţa-Năsăud ale 

Arhivelor Statului - Membru; 

4. Domnul Gaiu Corneliu – muzeograf la Complexul Muzeal Bistriţa- 

Năsăud –Membru ;  

          5.Doamna Someşan Mihaela –consilier la Inspectoratul Judeţean pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Naţional – Membru ; 

                  (2) Seretariatul comisiei judeţene se asigură prin grija secretarului 

judeţului Domnul Redl Iosif.  

       Art. 2. Comisia prevăzută la art.1 din prezentul ordin îşi va desfăşura  

activitatea conform prevederilor art. 4 – 7 din Hotărârea Guvernului României 

nr.25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a 

stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.  

            Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin se 

incredinteaza comisia nominalizată la art.1 din prezentul ordin. 

            Art.4. Cu  data emiterii prezentului ordin se abrogă Ordinul Prefectului 

nr.54/07.03.2003. 

           Art.5. Prezentul ordin se comunică de Compartimentul Organizarea 

Proceselor Electorale şi Apostilă cu: 

- Cancelaria Prefectului; 

- Subprefectii judetului Bistrita-Nasaud; 

- Persoanele nominalizate la art.1 din ordin; 

 



 

 

- Directia pentru Verificarea Legalitatii Actelor, a Aplicarii Actelor 

Normative si Contenciosul Administrativ din cadrul institutiei prefectului; 

- Direcţia Afaceri Europene, Dezvoltare Economică şi Conducerea 

Serviciilor Publice Deconcentrate; 

- Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud ; 

- Consiliile locale din Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

                            

 

                                              

PREFECT 

DANIEL- CRISTIAN FLORIAN 

   

 

 

 

 

 

                             

Nr. 183 

Din 06.10.2009 
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