
     Anexa nr.2 la HCL nr.____/2019 

                            Proiecte de stemă ale comunei Dobârlău 

Descrierea si semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei 

Dobârlău, judetul Covasna 

Varianta 1  

Descrierea proiectului de stemă 

Scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul albastru  încărcat de un cerb spre dextra și 

capul întors, privit din față, de aur, stând pe o stâncă de argint, aflat în talpa scutului. În senestra 

părții superioare a scutului se află patru stele cu câte cinci colțuri, de aur, așezate în două rânduri. 

Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat. 

Semnificaţia elementelor însumate 

Cerbul simbolizează bogăția faunistică a comunei, iar stânca face referire la ”Piatra mare”, aflată 

pe teritoriul comunei. Cele patru stele arată numărul localitățiolor componente ale unității 

administrativ-teritoriale. Coroana murală cu un turn arată rangul de comună al unității 

administrativ-teritoriale. 

 
Varianta 2 

Descrierea proiectului de stemă 

Scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul roșu încărcat de un cerb spre dextra și 

capul întors, privit din față, de aur, stând pe o stâncă de argint, aflat în talpa scutului. În senestra 

părții superioare a scutului se află patru stele cu câte cinci colțuri, de aur, așezate în două rânduri. 

Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat. 

Semnificaţia elementelor însumate 

Cerbul simbolizează bogăția faunistică a comunei, iar stânca face referire la ”Piatra mare”, aflată 

pe teritoriul comunei. Cele patru stele arată numărul localitățiolor componente ale unității 

administrativ-teritoriale. Coroana murală cu un turn arată rangul de comună al unității 

administrativ-teritoriale. 

 

Varianta 3 

Descrierea proiectului de stemă 

Scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul verde încărcat de un cerb spre dextra și 

capul întors, privit din față, de aur, stând pe o stâncă de argint, aflat în talpa scutului. În senestra 

părții superioare a scutului se află patru stele cu câte cinci colțuri, de aur, așezate în două rânduri. 

Scutul este timbrat de o coroană murală cu un turn crenelat. 

Semnificaţia elementelor însumate 

Cerbul simbolizează bogăția faunistică a comunei, iar stânca face referire la ”Piatra mare”, aflată 

pe teritoriul comunei. Cele patru stele arată numărul localitățiolor componente ale unității 

administrativ-teritoriale. Coroana murală cu un turn arată rangul de comună al unității 

administrativ-teritoriale. 

 


