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RAPORT DE SPECIALITATE
LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
Privind însuşirea variantei finale de stemă a Municipiului Săcele

Prin H.C.L. nr. 85/29.08.2013, s-a aprobat varianta de Stemă a Municipiului Săcele, aşa cu
reiese din Anexa la prezentul Raport.
Elaborarea proiectului stemei s-a efectuat cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi a artei
heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu pe baza metodologiei stabilită de Comisia Naţională de
Heraldică, Geneaologie şi Sigilografie a Academiei Române.
Proiectul de stemă a fost elaborat de către consultanţi în heraldică graficieni heraldişti abilitaţi
de Comisia Naţională. După aprobarea acestuia în şedinţa ordinară a Consiliului Local din 29 august
2013, conform H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, Proiectul a fost transmis către Comisia
Naţională de Heraldică Geneaologie şi Sigilografie a Academiei Române. Analizând de către aceştia
Proiectul de Stemă, hotărârea a fost de a respinge această variantă de Stemă.
Urmare respingerii, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, s-a reluat procedura de afişare a altor 3 variante de Stemă. Prin adresa cu nr.
15757/27.04.2015, ne-au fost recomandate modificări referitoare la Varianta nr.2, respectiv la Poarta
Mocănească, modificări ce au fost efectuate de către graficienii atestaţi.
În urma ședinței ordinare din data de 21.05.2015, s-a aprobat prin H.C.L. nr.81, varianta de Stemă
anexă la prezentul raport de specialitate.
Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu numărul 33335/27.05.2015,
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Organizația Municipală Săcele, a solicitat inițierea
unui alt proiect de stemă, întrucât elementele de la varianta aprobată în ședința din data de
21.05.2015, nu sunt reprezentative și pentru comunitatea maghiară. Urmare solicitării acestora,

Primarul Municipiului Săcele a aprobat inițierea altui Proiect de hotărâre privind însușirea unei
variante finale de stemă.
Variantele de stemă propuse conţin semne şi elemente heraldice reprezentative pentru
Municipiul Săcele după cum urmează
-

Coroana murală cu 5 turnuri arată rangul de municipiu al unităţii administrativ teritoriale ;

-

Poarta mocănească – face referire la tradiţia locală fiind un simbol etern al municipiului;

-

Brazii și munții simbolizează bogăţia silvică şi muntoasă a zonei ;

-

Cele 4 stele aurii în 6 (șase) colțuri reprezintă cele 4 sate (Baciu, Turcheș, Cernatu și
Satulung) fiind de asemenea un simbol al soarelui iar în stema Țării Bârsei simbolizează
focurile de alarmă. Ca simbol, soarele mai reprezintă sursa care ne dă viață, lumină și energie.
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din H.G. nr.25/2003 privind stabilirea

metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și în
temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin.(9); art.45 alin. (1); art. 61 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem spre analiză și aprobare, Proiectul de hotărâre privind însuşirea
variantei finale de stemă a Municipiului Săcele, în forma prezentată.
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