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ROMÂNIA                                                         Avizat, 
JUDEŢUL SATU MARE                               Secretar general al  
CONSILIUL LOCAL AL                                         comunei Bogdand 
COMUNEI BOGDAND                                  Temian Simona 
Nr. 270/SG/10.03.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Bogdand, 

județul Satu Mare 
 
Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________ ; 
 Având în vedere : 
     -    Referatul de aprobare nr. 269/SG/10.03.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 
 Ținând cont de: 

- Prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 1 alin.(3), (4) și (5) și ale art. 2 din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea 
metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.  Se însușește varianata finală a proiectului de stemă a comunei Bogdand, județul 
Satu Mare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform Anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii anterioare privind 

însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Bogdand, județul 
Satu Mare  îşi încetează aplicabilitatea.  

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Bogdand: 
• Instituției Prefectului Județului Satu Mare; 
• Primarului comunei; 
• Publicului prin afișarea la sediul și publicarea pe site-ul Primăriei; 
• Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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Anexei nr. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 270/SG/10.03.2021 
 

Descrierea şi semnificaţiile elementelor 
 însumate ale stemei  

comunei Bogdand, judeţul Satu Mare 
 
 
 

Descrierea heraldică a stemei: 
 

Stema comunei Bogdand se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 
rotunjite, tăiat. In partea superioară despicată, în câmp roşu un ciorchine de struguri de 
aur; în câmp verde un cap de berbec, văzut din lateral, îndreptat spre stânga, de argint. 
În vârful scutului, în câmp de argint, o terasă verde, cu un pom, tot verde. 

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
 

Semnificatiile elementelor stemei: 
 
Ciorchinele de struguri face aluzie la una din ocupatiile tradiţionale ale locuitorilor - 

viticultura. 
Trofeul de berbec face referire la o altă ocupaţie specific zonei - creşterea 

animalelor. 
Terasa şi pomul fac aluzie la aşezarea localităţii într-o zonă deluroasă, împădurită. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de 

comună.  
 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.246/SG/24.02.2021 

 

Proces-verbal 
 
Încheiat azi, data de mai sus, cu ocazia afișării la panoul de afișaj al comunei 

Bogdand a anunțului privitor la intenția autorității executive din comuna Bogdand de a 
supune spre adoptare Consiliului Local al Comunei Bogdand, județul Satu Mare, în ședința 
ordinară din luna martie 2021 a proiectului de hotărâre privind însușirea variantei 
finale a proiectului de stemă a comunei Bogdand, județul Satu Mare. 

Potrivit dispozițiilor legale în materie, conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, în termen de 10 zile de la data 
prezentei pot fi primite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 
hotărâre supus dezbaterii. În situația în care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii 
cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii acesta va fi înaintat spre analiză și 
aprobare autorității deliberative din comuna Bogdand, județul Satu Mare în forma în care a 
fost făcut public. 

 
 
Secretar General al Comunei Bogdand, 
Temian Simona 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.269/SG/10.03.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
La Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă 

a comunei Bogdand, județul Satu Mare 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 
alin (1) și (2)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a Proiectului de hotărâre a Consiliului 
Local  privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 
Bogdand, județul Satu Mare 
 Având în vedere art 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, 
cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: 
”Art. 10. - Autoritatile publice isi pot elabora insemne heraldice si sigilii proprii, in 
conditiile legii. Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aproba de Guvern, 
la propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei 
Nationale de Heraldica si Genealogie.”; 
  Ținând cont de faptul că în anul 2009 a fost inițiat un proiect de hotărâre privind 
însușirea variantei finale a proiectului stemei comunei Bogdand pentru care, prin adresa 
nr.  5812/19.03.2013 de la Arhitect Șef Județ și adresa nr. 17/23.02.2013 a Comisiei 
Naționale de Heraldică și Genealogie a Academiei Române se specifică că proiectul stemei 
comunei Bogdand a primit  avizul de principiu cu condiția trimiterii Memoriului Justificativ 
semnat de Prefect și de către Președintele Consiliului Județean, acesta fiind elaborat 
conform metodologiei CNHGS – ianuarie 2013 și semnat de Prefect și de către 
Președintele Consiliului Județean;  

În conformitate cu: 
- prevederile art. 8 din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor: 
”Art. 8.(1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele si sigiliile 

autoritatilor administratiei publice locale, pe imprimatele acestora si pe indicatoarele care 
marcheaza intrarea in judete si localitati. Ele vor fi expuse pe frontispiciul cladirilor in care 
se afla sediul autoritatilor administratiei publice locale, impreuna cu stema tarii, potrivit    
reglementarilor existente.                                                       
  (2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestari de interes local, in actiuni protocola
re sau festive si pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tiparituri si alte obiecte 
destinate sa contribuie la cunoasterea specificului local.                                                  
  (3) In cazurile in care stemele judetelor, municipiilor, oraselor si   comunelor sunt reprod
use, expuse sau folosite impreuna cu stema Romaniei, acestea vor fi asezate in dreapta st
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emei tarii, privind stemele din fata, si nu vor avea dimensiuni mai mari decat cele ale stem
ei tarii.” 

  
- prevederile art. 1 din H.G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 

reproducere si folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor: 
” Art. 1. –
(1) Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor,denumite in continuare heraldica
 teritoriala, simbolizeaza, intr-
o forma concentrata, traditiile istorice, precum si realitatile economice si social-     
culturale locale, specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.          
  (2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea stricta a normelor stiintei si artei
 heraldice si a traditiilor romanesti in domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia  
Nationala de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei Romane, denumita in  
continuare Comisia Nationala.       
  (3) Proiectul stemei poate fi realizat de autoritatile administratiei publice locale prin mijlo
ace proprii sau de catre graficieni heraldisti abilitati de  Comisia Nationala. Macheta  
originala se realizeaza manual, cu respectarea   culorilor si metalelor specifice heraldicii.    
  (4) Proiectul stemei se elaboreaza in cel mult trei variante, care se supun dezbaterii si  
consultarii locuitorilor, in vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.                     
  (5) Stabilirea variantei finale se face de catre consiliul judetean sau consiliul local, care  
va adopta in acest sens o hotarare de insusire.” 
 

Propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre privind însușirea 
variantei finale a proiectului de stemă a comunei Bogdand, județul Satu Mare . 

 
 
 
 

PRIMAR 
BOJAN AUREL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


