
R O M Â N I A 

 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TULCEA 

 

 

   O R D I N U L   NR. 241 

privind reorganizarea Comisiei pentru analizarea proiectelor de stemă 

 ale unităților administrativ-teritoriale din județul Tulcea și stabilirea indemnizației pentru 

membrii acestei comisii 
 

 

          Munteanu Alexandru Dan - Prefect al judeţului Tulcea numit prin Hotărârea Guvernului nr.121 

din 27.01.2022. 

 În conformitate cu prevederile art.3 din Hotărârea Guvernului nr.25/2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere și folosirea stemelor județelor, municipiilor, orașelor și 

comunelor; 

 Având în vedere avizul favorabil al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Galați 

înaintat prin adresa nr. GLR_REG-17471/08.07.2022, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul 

Tulcea sub nr. 9252/19.07.2022; 

Ținând cont de: 

- adresa nr.5896/01.04.2022 a Consiliului Județean Tulcea - Comisia pentru analizarea 

proiectelor de stemă ale unităților administrativ-teritoriale din județul Tulcea,  înregistrată la Instituția 

Prefectului - Județul Tulcea sub nr.4352/04.04.2022;  

- adresa nr. BJANTL-208-R din 18.04.2022 a Arhivelor Naționale -  Biroul Județean Tulcea, 

înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Tulcea sub nr.5337/21.04.2022; 

- adresa nr.2293/15.04.2022 a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea, 

înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Tulcea sub nr.5041/15.04.2022;  

- referatul nr. 8431/01.07.2022 al Instituției Prefectului – Județul Tulcea privind reactualizarea 

membrilor Comisiei, precum și stabilirea cuantumului indemnizației acordată acestora; 

În temeiul art.275 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 05.07.2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următorul 

          

O R D I N 

 

            Art.1. Se reorganizează Comisia pentru analizarea proiectelor de stemă ale unităților 

administrativ-teritoriale din județul Tulcea, denumită în continuare Comisie, având următoarea 

componență: 

1. DR. ILEANA CĂZAN – Secretar al Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și 

Sigilografie – PREŞEDINTE; 

2. ANA ȘTEFAN – șef birou, desemnată de Arhivele Naționale - Biroul Județean Tulcea  - 

MEMBRU;  

3. DANIEL STĂNICĂ – cercetător științific desemnat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 

„Gavrilă Simion” Tulcea – MEMBRU; 

4. IULIANA TITOV– muzeograf desemnată de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion”  Tulcea – MEMBRU; 



         Art.2.  Secretariatul Comisiei se asigură prin intermediul Consiliului Județean Tulcea de către 

doamna Petrov Eugenia, consilier juridic.  

   Art.3. (1) Pentru activitatea desfășurată, membrii Comisiei vor primi, pentru fiecare ședință, 

o indemnizație egală cu jumătate din indemnizația de ședință a membrilor consiliului județean, respectiv 

consiliul local, după caz, stabilită conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fondurile publice, cu completările și modificările ulterioare.  

(2) Sumele necesare pentru achitarea indemnizațiilor se asigură din bugetele locale ale 

comunelor, orașelor, municipiului și județului ale căror steme sunt supuse spre analiza Comisiei. 

(3)  Dacă pentru analizarea aceluiași proiect de stemă al unei unități administrativ-

teritoriale sunt necesare mai multe întâlniri ale Comisiei, indemnizația se va plăti pentru cel mult două 

ședințe. 

(4) În cazul în care, în cadrul aceleași ședințe a Comisiei se discută proiectele de stemă 

ale mai multor unități administrativ-teritoriale,  această indemnizație va fi împărțită, în mod egal, la 

fiecare beneficiar. 

(5) Pentru membrii Comisiei care sunt din altă localitate, costurile legate de diurnă, 

transport și cazare vor fi suportate de instituția din care fac parte. 

        Art.4.  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, își încetează aplicabilitatea Ordinul 

Prefectului nr.381 din 26.10.2011. 

        Art.5.  Secretarul General al Instituției Prefectului – Județul Tulcea, prin intermediul 

Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, va înregistra prezentul ordin, îl va comunica în copie 

certificată, persoanelor nominalizate în cuprinsul acestuia și îl va posta pe site-ul instituției. 
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 P R E F E C T, 

 

ALEXANDRU DAN MUNTEANU 

 

 

                    Contrasemnează,     

 

             SECRETAR GENERAL 

 

                                   ASLÂ-AIȘE MIERLĂ 

                                                        

 

 

  

 

 

 

     Avizat pentru legalitate, 

Serviciul Juridic și Contencios  

            Administrativ 

 

           Șef serviciu 

  Cristian Gabriel Ordean 

 


