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*i.olirARARE 
privind aprobarea modelului de legitimatie pentru alesii locali 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 28.01.2022. 

nd in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 23636/18.01.2022 intocmit de catre Biroul Juridic din cadrul 
aparatului de spec ialitate al Primarului orasului Comanesti, judetul Bacau, prin care se 
solicita aprobarea modelului de legitimatie pentru a1eii locali; 

- Referatul de aprobare nr. 23636/b/18.01.2022 al Primarului orasului Comanesti, judetul 
Bacau. 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului Comanesti; 
In conformitate cu prevederile: 

- HG nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimatiei pentru aleii locali si a modelului 
semnului distinctiv al calitatii acestora; 

In temeiul art. 129 aim. 1, art. 206, art. 139 alin 1 si art. 196 aim. 1 lit, a) si art. 197 alin. 
1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta urmatoarea 

Art.l.  Se aproba modelul legitimatiei de Primar al Orasului Comanesti, judetul Bacau, 
conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 
Art.2.  Se aproba modelul legitimatiei de Viceprimar al Orasului Comanesti, judetul Bacau, 

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare. 
Art.3.  Se aproba modelul legitimatiei de consilier local al Orasului Comanesti, judetul 
Bacau, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare. 
Art.4.  Se aproba modelul de semn distinctiv pentru Primarul orasului Comanesti, pentru 
Viceprimarul orasului Comanesti si pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al 
orasului Comanesti, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotarare. 
Art.5 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Bacau, Primarului 
Orasului Comanesti, Viceprimarului orasului Comanesti, consilierilor locali din cadrul 
Consiliului Local Comanesti, precum si Directiilor, Serviciilor si Compartimentelor 
interesate din cadrul Unitatii Administrativ —Teritoriale Orasul Comanesti, cu drept de 
contestatie in termen de 30 de zile la Tribunalul Bacau. 
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Anexa 1 

	

Or 	
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

LEGITIMATIE 

Numele 	  

Prenumele 	  

	

Loc penult 	Cod numeric personal 	  
Calitatea c PRIMARUL ORAWLUI COMANEM 

Perioada de valabilitate 	  

PREgDINTE DE *EDINTA 

	

Data eltberant 
	

0 	  
Prenumele si numele 

- Materialul pe care se face tiparirea va fi alb, jar literele 'or fi negre. Caracterele tipografice pen' 
litere nu sunt obligatorii, dar se recomanda utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sob 
mentinand diferentierea de marime i ingrosare prezentate in model. 

- Materialele utilizate pentru confectionarea legitimatiilor vor fi, in functie de posibilitati, respectiv: 
- a) hartie alba satinata sau carton subtire alb satinat pentru tiparire, lipite pe carton, pe al carui rev( 

s-a caserat in prealabil panza impregnanta, mata sau lucioasa, avand culoarea negru, albasn 
inchis(bleumarin) sau 

- b) carton satinat, alb pe fata destinata tiparirii i avand pe revers culoarea alb, negru, albasn 
inchis(bleumarin) sau visiniu-inchis, cartonul find tratat dupd tiparire prin laminare in fo 
transparenta, dupa unul dintre procedeele utilizate in prezent in acest scop. 

- c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 -0,5 mm, urmand in rest recomandarile de lit.b). 
- Legitimatiile vor avea lungimea de 80 mm i latimea de 55mm. 
- Legitimatiile 'or avea in coltul stanga sus marcate: culorile drapelului Romaniei, unde culoai 

albastra este dispusa in partea de sus, precum i Stema Romaniei. 

Presedinte de sedinta, 
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Contrasemneaza, 
Secretarul Orasului 

jurist Daniela Chirila 



Anexa 2 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

LEGITIMATIE 
Numele 	  

PrenumeIe 	  
ipc peo ,,,, 	Cod numeric personal 	  
kA°9rafi 	Calitatea E> VICEPRIMARUL ORAVLUI COMANEVI 

' Perioada de valabilitate 	  
PRIMAR, 

Data ehberáru 

Prenumele §i numele 

- Materialul pe care se face tiparirea va Ii alb, jar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pen -
litere nu sunt obligatorii, dar se recomanda utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sob 
mentinand diferentierea de marime si ingrosare prezentate in model. 

- Materialele utilizate pentru confectionarea legitimatiilor vor fi, in functie de posibilitati, respectiv: 
- a) hartie alba satinata sau carton subtire alb satinat pentru tiparire, lipite pe carton, pe al carui rev( 

s-a caserat in prealabil panza impregnanta, mata sau lucioasa, avand culoarea negru, albasti 
inchis(bleumarin) sau visiniu-inchis. 

- b) carton satinat, alb pe fata destinata tiparirii Si avand pe revers culoarea alb, negru, albasti 
inchis(bleumarin) sau 	 cartonul find tratat dupa tiparire prin laminare in fo 
transparenta, dupa unul dintre procedeele utilizate in prezent in acest scop; 

- c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 -0,5 mm, urmand in rest recomandarile de lit.b) 
- Legitimatiile 'or avea lungimea de 80 mm i latimea de 55mm. 
- Legitimatiile 'or avea in coltul stanga sus marcate: culorile drapelului Romaniei, unde culoai 

albastra este dispusa in partea de sus, precum si Sterna Romaniei. 
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Anexa 3 

„far 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU A ,I--- or 	CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

r 	LEGITIMATIE 
, Numele 	  

Prenumele 	  

Lo 	 Cod numeric personal 	  
fi't'grofie 	Calitatea E> CONSILIER LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

Perioada de valabilitate 	  

PRIMARUL ORA*ULUI CONIANWI 
Data ehberam 

Prenumeie §,i numele 

- Materialul pe care se face tiparirea va fi alb, jar literele vor fi negre. Caracterele tipografice pen . 
 litere nu sunt obligatorii, dar se recomanda utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sob 

mentinand diferentierea de marime i ingrosare prezentate in model. 
- Materialele utilizate pentru confectionarea legitimatiilor vor fi, in functie de posibilitati, respectiv: 
- a) hartie alba satinata sau carton subtire alb satinat pentru tiparire, lipite pe carton, pe al carui rev' 

s-a caserat in prealabil panza impregnanta, mata sau lucioasa, avand culoarea negru, albasti 
inchis(bleumarin) sau 

- b) carton satinat, alb pe fata destinata tipãririi i avand pe revers culoarea alb, negru, albast] 

	

inchis(bleumarin) sau 	 cartonul fiind tratat dup5 tiparire prin laminare in fo 
transparenta, dupa unul dintre procedeele utilizate in prezent in acest scop; 

- c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 -0,5 mm, urmand in rest recomandarile de lit.b) 
- Legitimatiile vor avea lungimea de 80 mm i latimea de 55mm. 
- Legitimatiile vor avea in coltul stanga sus marcate: culorile drapelului Romaniei, unde culoai 

albastra este dispusa in partea de sus, precum i Sterna Romaniei. 
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Anexa 4 
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VICEPRIMARUL 
ORASULUI 
••••••••••••••••• 

PRIMARUL 
ORASULUI 
• • • • • • • • • • • • II • • 

CONSILIER 
LOCAL 

AL 
ORAULUI 

- Semnul distinctiv este o insigna confectionata din tombac, argintata, avand forma unui scut, 
dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului Romaniei, Sterna Roman 
In cazul primarilor, viceprimarilor, presedintilor consiliilor judetene si vicepresedinti 
consiliilor judetene, respectiv sterna comunei, orasului, municipiului, judetului, dupa caz, pen' 
consilierii locali, judeteni i ai municipiului Bucuresti, denumirea localitatii i precizarea caliti 
alesului local. 



Contrasemneaza, 
Secretarul Orasului 

jurist Daniela Chirilà 

Presedinte de sedinta, 
Consilier Local, 

Prisacariu Elena M 

Pentru localitatile care nu au o sterna aprobata conform prevederilor Legii nr. 102/1992 privind 
sterna tarii §i sigiliul statului, cu modificarile ulterioare, spatiul respectiv va ramane nemarcat. 


