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Raport de specialitate 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu Gheorghe 
 
 

O societate organizată îşi are simbolurile sale proprii, ca atare, fiecărei comunităţi 
umane îi este necesară utilizarea simbolurilor reprezentative în vederea păstrării elementelor 
esenţiale de identitate. 

Prin Proiectul de hotărâre alăturat se propune aprobarea modelului însemnelor, 
simbolurilor Municipiului Sfântu Gheorghe, cum ar fi: steagurile, drapelele, fanioanele, 
reprezentând semne distinctive ale comunităţii respective şi sunt utilizate ca mijloace de 
individualizare şi comunicare în cadrul unei comunităţi, precum şi reproducerea, după caz, al 
stemei municipiului, aprobat prin H.G. nr. 510/2007, în vederea cunoaşterii specificului local. 

Potrivit Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, autorităţilor administraţiei publice locale le este 
recunoscută capacitatea deplină de a-şi exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse 
din cadrul competenţelor lor, ori care sunt atribuite altor autorităţi. Autorităţilor locale, fiind 
cele mai aproape de cetăţeni, legea îi conferă dispoziţii care nu impiedică atribuirea unor 
competenţe în scopuri specifice şi în conformitate cu legea. 

Competenţele susmenţionate îi sunt conferite consiliului local şi prin art. 36 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Aşa cum este prezentată în anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre, drapelul Municipiului 
are formă rectangulară proporţionată 2:3, din înălţimea totală a steagului azurul şi aurul 
reprezintă 50%- 50%, iar în mijlocul dreptunghiului se reproduce stema municipiului, aşa cum 
a fost stabilită şi aprobată prin H.G. nr. 510/2007. 
 Fanionul Municipiului, prezentat în anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre, are forma 
dreptunghiulară proporţionată 2:3, din înălţimea totală aurul şi azurul reprezintă 50% - 50%. 
În mijlocul dreptunghiului este plasată stema municipiului, fanionul poate avea înălţime până la 
proporţia 1:3. 
 Având în vedere faptul că ne aflăm în faza elaborării Statutului municipiului Sfântu 
Gheorghe, care solicită o muncă voluminoasă şi complexă, prevederile prezentei hotărâri vor fi 
cuprinse în aceasta. 

Având în vedere cele prezentate mai sus se propune spre dezbaterea Consiliului 
prezentul proiect de hotărâre cu privire la aprobarea însemnelor specifice Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
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