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EXPUNERE  DE  MOTIVE  ŞI  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
LA 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
 

Privind însuşirea unei variante de stema a Municipiului Săcele 
 
A. EXPUNEREA  DE  MOTIVE 
Stema simbolizează, intr-o forma concentrată, tradiţiile istorice, precum si realităţile economice 

si social-culturale locale, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 
Realizarea stemei se face cu respectarea prevederilor HG nr. 25/2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor. 

Pentru promovarea imaginii localităţii este necesara existenţa unei steme, elaborate conform 
specificului locului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
   

B. RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor stiintei si artei heraldice 
si a traditiilor romanesti in domeniu, pe baza metodologiei stabilita de Comisia Nationala de Heraldica, 
Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane. 

La nivelul Municipiului Săcele proiectele de stemă a localităţii au fost elaborate de către SC 
Incorso Invest SRL, consultant în heraldica. Acestea vor fi supuse dezbaterii publice. 

Variantele de stema, conform descrierii, facuta de consultant, contin semne si elemente 
heraldice reprezentative pentru Sacele, respectiv:  
- Poarta mocaneasca- face referire la traditie, fiind un simbol al municipiului; 
- Sigiliul lui Luther – reprezinta comunitatea de lutherani din Sacele, fiind cea mai mare din tara; 
- Bradul – simbolizeaza bogatia silvica a zonei; 
- Fatada cu cele 4 turnuri este preluata de pe sigiliul vechi, facand totodata referire si la satele 
componente ale localitatii. 
 Avand in vedere cele de mai sus propunem insusirea unei variante de stema a Mun. Sacele din 
cele trei propuse, respectiv nr.1, 2 sau 3,  conform anexei . 
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1.  Aprobat:  PRIMAR Ec.Nistor Radu Florea 13.03.2013  
2.  Vizat: Comp.Cont.Ad. C.j. Dascălu Bianca 13.03.2013  
3.  Elaborat:  Inspector  Cîndea 
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