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REFERAT 
privind stabilirea unor măsuri în legătură cu păstrarea și utilizarea  sigiliului cu stema 

României  și a ștampilelor  din Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  precum și categoriile 

de  acte pe care  se aplică  sigiliul cu Stema României 

 

 

 Legea privind aprobarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea 
sigiliului  cu Stema României de către autoritățile  și instituțiile  publice, nr.75/1994, cu 
modificările și completările ulterioare , prevede : 
„Art.15. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale 
statului român din strainătate vor folosi sigilii cu stema României, având înscrisă denumirea 
proprie.Articolul 16Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sunt răspunzători pentru 
păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor cu stema României.Păstrarea şi utilizarea sigiliilor pot fi 
încredinţate unor persoane special desemnate” 
-art. 2, art. 5, art. 10 alin. (3), art. 11 și art. 12 din Hotărârea  Guvernului României  privind 
modelul  sigiliilor  cu Stema României, păstrarea și utilizarea  acestora, precum și scoaterea  
din folosuință a sigiliilor  cu stema României, uzate sau  care devin  nefolosibile, nr. 
544/2003; 
-Ordonanței  Guvernului României privind  regimul juridic al contravențiilor, nr. 2/2001,  cu 
modificările și completările ulterioare; 
-Legea nr.102/1992, art.6 privind   stema tarii si sigiliul statului,cu modificarile și 
completările ulterioare ; 
- ART.627 ALIN.(2)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ , cu modificările şi 
completările ulterioare,  
este necesar stabilirea unor măsuri în legătură cu păstrarea și utilizarea  siu stema tării și sigiliul  

României  și a ștampilelor  din Primăria comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova,  precum și categoriile 

de  acte pe care  se aplică  sigiliul cu Stema României 

 

 

Având în vedere cele  enunţate anterior, propun emiterea dispoziţiei privind stabilirea unor măsuri în 

legătură cu păstrarea și utilizarea  sigiliului cu stema României  și a ștampilelor  din Primăria comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova,  precum și categoriile de  acte pe care  se aplică  sigiliul cu Stema 

României 

 

Întocmit, 

Secretarul general al comunei Bărcănești, 

   Nicoleta  Savu  
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