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     R A P O R T   D E  S P E C I A L I T A T E 

la proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a 

comunei Dobârlău, județul Covasna 
 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, analizând Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a 

proiectului de stemă a comunei Dobârlău, județul Covasna, inițiat de primarul comunei 

Dobârlău precum și Referatul de aprobare nr.8036/22.10.2019, considerăm ca fiind 

oportun și necesar proiectul de hotărâre din următoarele considerente:  

Până în prezent comuna Dobârlău nu are o stemă reprezentativă aprobată care să 

simbolizeze, într-o formă concentrată, ocupațiile locuitorilor, tradițiile istorice si 

realitățile economice si social-culturale ale localității. 

Potrivit prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992, privind stema țării și sigiliul 

statului, “Autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii proprii, în 

condițiile legii.Stemele județelor , municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de 

Guvern, la propunerea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul 

Comisiei Naționale de Heraldică și Genealogie.” 

Potrivit HG nr. 25/2003 privind metodologia de elaborare , reproducere și folosire a 

stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, pașii necesari pentru aprobarea 

stemei comunei sunt următorii: 

- Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi 

artei heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de 

Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, 

denumită în continuare Comisia Naţională. 

- Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin 

mijloace proprii sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională.Macheta 

originală se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specific heraldicii. 

      - Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi 

consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. 

      - Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care 

va adopta în acest sens o hotărâre de însuşire. 

      - După însuşire de către consiliul judeţean sau, după caz, consiliul local, proiectul 

stemei se trimite unei comisii judeţene special constituite, în vederea analizării 

conţinutului acesteia. 

     - Ca atribuții, comisia județeană special constituită analizează proiectele de stemă 

însuşite de consiliul local, urmărind să se asigure exprimarea corectă, din punct de vedere 

heraldic, a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, 

unitatea stilistică şi evitarea repetărilor. 

     - În cazul în care comisia judeţeană consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile 

prevăzute la art. 1 din HG nr. 25/2003, restituie propunerea de stemă primarului cu 

precizarea motivelor neacceptării şi cu propuneri concrete de elemente, care să asigure 

realizarea unui proiect corespunzător din punct de vedere heraldic şi istoric. 



   - Proiectul stemei refăcut va fi supus consiliului judeţean, respectiv consiliului local, 

spre o nouă însuşire. 
  Propunerea de stemă, analizată de Comisia judeţeană, se înaintează pentru avizare, 

însoţită de un memoriu justificativ, sub semnătura prefectului şi a preşedintelui consiliului 

judeţean, Biroului Zonal al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie Iași, 

care avizează propunerea de stemă și sigiliu. 
     - Avizul Comisiei Naţionale se concretizează prin semnătura şi ştampila preşedintelui 

acesteia, aplicate pe spatele machetei care reprezintă proiectul stemei. 

În conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 25/2003 privind metodologia de 

elaborare, reproducere și folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si 

comunelor „Proiectul stemei, avizat potrivit prevederilor art. 6, împreună cu anexa conţinând 

descrierea acesteia se trimit, prin adresă comună a prefectului şi a preşedintelui consiliului 

judeţean, Ministerului Administraţiei Publice, care va elabora proiectul de hotărâre şi nota de 

fundamentare şi le va supune spre aprobare Guvernului.” 
    S-au supus dezbaterii publice un număr de 3 variante de model de stemă, după cum 

urmează: 

Varianta 1 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. 

Varianta 2 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. 

Varianta 3 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. 

În urma dezbaterii publice, nu s-au primit propuneri, sugestii și opinii . 

În conformitate cu prevederile art.136 alin.(3) lit.a) , alin.(8) lit.b) și alin.(10) din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, a fost întocmit prezentul  raport la 

proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Dobârlău, județul Covasna, în vederea supunerii dezbaterii Consiliului Local și adoptării 

acestuia în forma redactata.         
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