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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA TARCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI    T A R C E A 

 

 

H O T Ă R Â R E   

Nr.17 din 31.03.2021 

privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului 

distinctiv al calităţii acestora 

 

Analizând Referatul de aprobare prezentat de dl.primar Anton-Arpad VAJNA în 

calitate de inițiator și Raportul de specialitate prin care propune aprobarea modelului 

legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

Având în vedere prevederile HG nr. 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei 

pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

Văzând avizul comisiei de specialitate pentru activități juridice şi de disciplină, 

administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, 

amenajarea teritoriului și urbanism și protecţia mediului; 

În temeiul art.129 alin. (1), art.206 alin. (4), art.139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

Cu 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  10 consilieri 

prezenţi; 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  TARCEA 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1.-Se aprobă modelul legitimaţiei de primar al comunei Tarcea, conform Anexei 

nr. 1 la prezenta hotărâre. 

     Art.2.-Se aprobă modelul legitimaţiei de consilier local al comunei Tarcea, conform 

Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

      Art.3.-Se aprobă modelul legitimaţiei de viceprimar al comunei Tarcea, conform 

Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

         Art.4.-Se aprobă modelul semnului distinctiv al primarului comunei Tarcea, 

viceprimarului comunei Tarcea și consilierilor locali din cadrul consiliului local al comunei 

Tarcea, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

       Art.5.-Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor și a semnelor distinctive 

pentru primar, viceprimar şi consilierii locali se suportă din bugetul local.  

Art.6.-Prezenta hotărâre se comunică cu: 

    -Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor, 

   -Primarul Comunei, 

   -Compartimentul achiziții publice, 

   -Compartimentul financiar contabil, 

   -Arhiva Comunei, 

-Se aduce la cunoștință publică. 

 

Preşedinte de şedinţă,  Contrasemnează pentru legalitate: 

Iosif-Vincze MOLNAR   Secretarul general al Comunei Tarcea,

      Elisabeta BĂICAN  
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Anexa nr. 1 

 la HCL nr.17 din 31.03.2021 14 / 

26.02.2021 

 

 

 

A. Modelul legitimației pentru primarul comunei Tarcea 

 
 

 
 

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice 

pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, 

menținând diferențierea de mărime și îngroșare prezentate în model.  

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimației va fi, în funcție de posibilitățile locale:  

a) hârtie albă satinată sau carton subțire alb satinat pentru tipărire, lipite pe carton, pe al cărui 

revers s-a cașerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, albastru-

închis (bleumarin) sau vișiniu-închis; 

b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, negru, albastru-

închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie 

transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 - 0,5 mm, urmând în rest recomandările de la lit. 

b). 

3. Legitimația va avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm. 

4. Legitimația va avea în colțul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea 

albastră este dispusă în partea de sus, precum și Stema României. 

5. Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus și adoptat prin hotărâre a consiliului local,  

va fi utilizat pentru legitimația emisă. 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


 

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

Anexa nr. 2  

la HCL nr.17 din 31.03.2021  14 / 

26.02.2021 

 

 

A. Modelul legitimației de consilier local 

 

 
 

1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice 

pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, 

menținând diferențierea de mărime și îngroșare.   

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi, în funcție de posibilitățile 

locale:  
a) hârtie albă satinată sau carton subțire alb satinat pentru tipărire, lipite pe carton, pe al cărui 

revers s-a cașerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, albastru-

închis (bleumarin) sau vișiniu-închis; 

b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers culoarea alb, negru, albastru-

închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire prin laminare în folie 

transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 - 0,5 mm, urmând în rest recomandările de la lit. 

b). 

3.   Legitimațiile vor avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm. 

4. Legitimațiile vor avea în colțul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea 

albastră este dispusă în partea de sus, precum și Stema României. 

5. Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus și adoptat prin hotărâre a consiliului local, 

va fi utilizat pentru toate legitimațiile emise. 
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Anexa nr. 3  

la HCL nr.17 din 31.03.2021   14 / 

26.02.2021 

 
 

A. Modelul legitimației pentru viceprimarul comunei Tarcea 
 

 
1. Materialul pe care se face tipărirea va fi alb, iar literele vor fi negre. Caracterele tipografice 

pentru litere nu sunt obligatorii, dar se recomandă utilizarea a cel mult 2 caractere, cu aspect sobru, 

menținând diferențierea de mărime și îngroșare prezentate în model.  

2. Materialele utilizate pentru confecționarea legitimațiilor vor fi, în funcție de posibilitățile 

locale:  
a) hârtie albă satinată sau carton subțire alb satinat pentru tipărire, lipite pe carton, pe al cărui 

revers s-a cașerat în prealabil pânză impregnată, mată sau lucioasă, având culoarea negru, albastru-

închis (bleumarin) sau vișiniu-închis;b) carton satinat, alb pe fața destinată tipăririi și având pe revers 

culoarea alb, negru, albastru-închis (bleumarin) sau vișiniu-închis, cartonul fiind tratat după tipărire 

prin laminare în folie transparentă, după unul dintre procedeele utilizate în prezent în acest scop; 

c) material plastic flexibil alb cu grosimea de 0,3 - 0,5 mm, urmând în rest recomandările de la lit. 

b). 

3. Legitimația va avea lungimea de 80 mm și lățimea de 55 mm. 

4. Legitimația va avea în colțul stânga sus marcate: culorile drapelului României, unde culoarea 

albastră este dispusă în partea de sus, precum și Stema României. 

5. Modelul propus pe baza recomandărilor de mai sus și adoptat prin hotărâre a consiliului local,  

va fi utilizat pentru legitimația emisă. 
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Anexa nr. 4 

la HCL nr.17 din 31.03.2021    14 / 

26.02.2021 

 
Modelul semnului distinctiv al primarului comunei Tarcea 

 

 
 

 
 

 

Modelul semnului distinctiv al viceprimarului comunei Tarcea 
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Modelul semnului distinctiv al consilierului local 

 

 

 
 

 

Dispoziții comune privind semnele distinctive ale primarului, viceprimarului și 

consilierilor locali ai comunei Tarcea. 

Semnul distinctiv este o insignă confecționată din tombac, argintată, având forma 

unui scut, cu dimensiunile de 24/28 mm, pe care sunt marcate: culorile drapelului României, 

Stema României în cazul primarului, viceprimarului,  respectiv stema comunei, pentru 

consilierii locali,  denumirea localității și precizarea calității alesului local.  

Având în vedere faptul că localitatea Tarcea nu are stemă aprobată conform 

prevederilor Legii nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu modificările 

ulterioare, spațiul respectiv va rămâne nemarcat. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: 

Modelele legitimațiilor prevăzute în anexe sunt reproduse în facsimil. 
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