
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA NR. _______/2015 

privind aprobarea proiectului modelului de steag al  

județului Covasna 

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

întrunit în şedinţa ordinară din data de ......................2015, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasnaprivind aprobarea 

proiectului modelului de steag al județului Covasna, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice,Administraţie Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului,  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate întocmite în acest sens, 

- dispozițiile Legii nr. 141/2015, privind arborarea și folosirea de către unitățile 

administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, 

văzând rezultatul consultării cetățenilor realizată în baza Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată 

în temeiulart. 91, alin. (1), lit. “f” şi art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Seaprobă proiectul modelului de steag al județului Covasna, varianta conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre împreună cu un memoriu justificativ va fi 

transmisăMinisterului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conformitate cu 

prevederile art. 3, alin. (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile 

administrativ-teritoriale a steagurilor proprii. 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează președintele 

Consiliului Județean Covasna și Direcţia Juridică, Administraţie Publică și Dezvoltarea 

Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

Sf. Gheorghe la ....................... 2015 

     

TAMÁS Sándor 

PREŞEDINTE 

 

Contrasemnează 

VARGA Zoltán 

SECRETARUL JUDEŢULUI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta se comunică astfel: 

- 1 ex. Prefectura judeţului Covasna 

- 2 ex. Compartimentul Administraţie Publică  

- câte un exemplar compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna 

- 2 ex. la Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SzIA 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN COVASNA 

Președinte 

Nr. _______/_______ 2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Covasna 

 

Stema și steagul sunt principalele simboluri distinctive, care reprezintă o unitate 

administrativ-teritorială, în cazul nostru județul Covasna. 

Stema județului Covasna a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 925 din 7 august 

2007 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 567 din 17 august 2007). 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 412 din data de 11. 06. 2015 a apărut Legea 

nr. 141 din 10. 06. 2015, privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale 

a steagurilor proprii. 

Această lege reglementează condițiile în care unitățile administrativ-teritoriale aprobă, 

arborează și folosesc steagurile proprii, ca simbol local. 

 Potrivit prevederilor legii mai sus menţionate fiecare unitate administrativ-teritorială 

poate supune aprobării Guvernului steagul propriu pe baza hotărârii autorității respective. 

Drept urmare, după ce proiectul modelului de steag este supus dezbaterii publice și consultării 

locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative, Consiliul Județean Covasna va aproba 

proiectul modelului de steag al județului Covasnași-l va trimite spre aprobare Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 Totodată, art. 2 alin. (4) stabilește faptul că pe steagurile unităților administrativ-

teritoriale pot fi reproduse și stemele unităților administrativ teritoriale, aprobate conform legii, 

precum și denumirea acestora.  

Consiliul Judeţean Covasna a iniţiat procedura elaborării proiectului de steag al 

judeţului Covasna, apelând la P.F.A. Szekeres Attila István, având sediul în Sf. Gheorghe, 

judeţul Covasna, Cod CAEN 7410 – Activități de design specializat, reprezentat prin dr. 



Szekeres Attila István heraldist, doctor în istorie, grafician heraldist specializat în executarea 

stemelor de unităţi administrativ-teritoriale, abilitat de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie 

şi Sigilografie a Academiei Române faţă de orice unitate administrativ-teritorială conform 

Atestatului nr. 1 din 04. 01. 2005. 

Au fost elaborate două variante de steag și anume: 

Varianta A - O pânză dreptunghiulară, cu laturile proporționate 2:3, albastră, tăiată de 

un brâu de aur, purtând în mijloc stema județului Covasna. Proporția fasciilor: 1-3-1. (A se 

vedea în anexă) 

Cromatica steagului derivă din smalțurile stemei. Astfel cele 2 fascii laterale au culoarea 

câmpului stemei, albastră, iar brâul, care poartă stema, a primit smalțul sorii din stemă – aur –, 

arătând că soarele strălucește pentru toți (Sol omnibus lucet, după Petronius) și 

Varianta B - O pânză dreptunghiulară, cu laturile proporționate 2:3, albă, purtând în 

mijlocul câmpului stema județului Covasna. (A se vedea în anexă). 

La alcătuirea proiectului s-a avut în vedere, ca stema cu câmpul albastru să fie purtată 

de o pânză de culoare albă, pentru a scoate în evidență simbolul heraldic. 

Potrivit legii, este necesar supunerii dezbaterii publice și consultării locuitorilor a 

modelelor astfel realizate, în vederea stabilirii variantei reprezentative. 

Dintre aceste 2 proiecte de steag Consiliul Judeţean Covasna va însuși cel mai 

reprezentativ, și-l va înainta Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

împreună cu documentația aferentă, pentru ca după consultarea Comisiei Naţionale de 

Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, documentația să fie înaintată pentru 

aprobare definitivă prin Hotărâre de Guvern. 

 

Președinte, 

TAMÁS Sándor 

 

 


