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H O T Ă R Â R E 
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Unţeni, judeţul Botoşani 

 
 Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 

având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei cu nr.1393/2012, 

analizând propunerile primarului comunei Unţeni cu expunerea de motive nr.1377/2013, 
 văzând procesul verbal nr.1387/2013 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi 
consultării cetăţenilor privind afişarea proiectelor de stemă la sediul Consiliului local şi pe pagina proprie 
de internet care a avut loc în data de 22 martie 2013, 
 având în vedere rapoartele de avizare ale: 

- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport; 

ţinând cont că sunt respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, 

în baza prevederilor: 
- art.36, alin. (9) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.1, alin. (3) – (5) şi ale art.2 din H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de 

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

 în temeiul art.45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, repulicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

h o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1. – Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. - Se însuşeşte descrierea proiectului de stemă a comunei Unţeni, judeţul Botoşani, conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Consilier Tucaliuc Elena 
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Anexa nr.1  
la hotărârea nr.36  din 23 aprilie 2013 
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Anexa nr.2  
la hotărârea nr.36  din 23 aprilie 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

“STEMA COMUNEI UNŢENI ” 
 

Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei 
Comunei UNŢENI, din judetul BOTOŞANI 

 
 
Descrierea heraldică a stemei:  
 
Scut triunghiular cu marginile rotunjite, în al cărui câmp roşu, se află un cap de 
berbec din profil spre stânga, de argint; în vârful scutului un brâu undat de argint. 
Scutul este timbrat cu o coroana murală de argint cu un turn crenelat. 
 
 
Semnificaţiile elementelor stemei 
 
Scutul triunghiular respectă conveţia naţională privind stemele comunale. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de 
comună.  
Cap de berbec:  face referire la ocupaţia locuitorilor, creşterea animalelor, în special 
satul Unţeni este renumit pentru rasa de oi Karakul.  
Brâul undat reprezintă iazul din localitate. 
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