
        
      

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din  27 aprilie 2012 

 

privind cele trei variante de proiect ale Stemei Municipiului Focşani în 

vederea însuşirii  de către Consiliul Local al Municipiului Focşani 
 

 

Analizând raportul Serviciului Comunicare înregistrat la nr. 

21264/27.04.2012, prin care se propun cele trei variante de proiect ale Stemei 

Municipiului Focşani în vederea însuşirii  de către Consiliul Local al Municipiului 

Focşani ; 

-  în baza prevederilor Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică şi H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 

comunelor; 

- în baza art. 36, alin. (1)  şi alin. (9) şi art. 45, alin.(6) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 

PROPUN: 

Art. 1.  Stabilirea variantei nr. 1 a Proiectului Stemei Municipiului Focşani, 

conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. 

Descriere: scut despicat, la dreaptă câmp roşu, la stânga un câmp albastru; 

două personaje feminine care îşi dau mâna, trecând peste sfâşiere, îmbrăcate în 

costume populare, cea din dreapta este îmbrăcată cu bluză albă cu motive roşii, 

cu cătrinţă roşu cu alb; cea din stânga, bluză albă cu motive negre, fustă albă şi 

cătrinţă neagră cu motive roşii în fascie în josul acesteia; personajele sunt însoţite 

de cap de bour cu stea între coarne flancat de o roză în dreapta şi semilună, sus în 

dreapta, de acvilă cruciată însoţită de soare şi lună, sus în stânga. 

Simbolism: cele două personaje feminine reprezintă Moldova (cea din dreapta 

heraldică, însoţiţă de capul de bour), respectiv Muntenia (cea din stânga însoţită 

de de acvila cruciată). Scutul despicat reprezintă cele două Ţări Româneşti 

înainte de Unirea Principatelor, iar Unirea este reprezentată cele două personaje 

care îşi dau mâna. 

Art. 2.  Stabilirea variantei nr. 2 a Proiectului Stemei Municipiului Focşani, 

conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. 

Descriere: scut despicat şi cu şef, cartier 1, pe roşu, cap de bour negru cu stea 

între coarne flancat de o roză în dreapta şi semilună în stânga, toate de aur, 

cartier 2, pe albastru, acvila cruciată de aur însoţită de soare şi lună; în şef, pe 

aur, o coroană închisă, căptuşită cu purpură.  
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Simbolism: compoziţia heraldică doreşte să scoată în evidenţă faptul că 

localitatea a avut un rol de prim ordin în momentul istoric al Unirii Principatelor, 

acvila muntenească şi capul de bour moldav sugerând aceasta. Coroana închisă 

ne arată, de fapt, un drum în istoria României, acela de la Unirea Principatelor la 

Războiul de Independenţă şi, mai târziu, la Marea Unire de la Alba Iulia din 

1918.  

Art. 3.  Stabilirea variantei nr. 3 a Proiectului Stemei Municipiului Focşani, 

conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezentul proiect de hotărâre. 

Descriere: scut despicat, cartier 1, pe roşu, capul de bour de argint cu stea 

între coarne, cartier 2, pe albastru, acvila cruciată de aur însoţită de soare şi lună 

din acelaşi metal. 

Simbolism: compoziţia heraldică doreşte să scoată în evidenţă faptul că 

localitatea a avut un rol de prim ordin în momentul istoric al Unirii Principatelor, 

acvila muntenească şi capul de bour moldav sugerând aceasta. 

Art. 4. Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 

39/24.06.1994 privind însuşirea proiectului de Stemă a Municipiului Focşani. 

Art. 5 . Executarea hotărârii va fi asigurată, conform legii, de către Primarul 

municipiului Focşani, prin Direcţia administraţie publică locală care o va comunica 

Instituţiei Prefectului Judeţul Vrancea, Consiliului Judeţean Vrancea, Comisiei 

Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române si Comisiei 

Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie.   
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