
 

 

Nr.6089/20.09.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind însușirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Cernat 

 

 Primarul comunei Cernat, județul Covasna,  analizând raportul de specialitate asupra 

proiectului de hotărâre cu privire însușirea variantei finale a proiectului de stema a comunei 

Cernat,  

 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cernat şi referatul de 

aprobare asupra proiectului de hotărâre cu privire însușirea variantei finale a proiectului de stema 

a comunei Cernat,  

 Văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului și avizul Comisiei juridică și disciplină, prin care se propune însușirea 

variantei finale a proiectului de stema a comunei Cernat; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

Având în vedere procesul verbal nr. 500/30.05.2005 din care rezultă că s-a îndeplinit 

procedura dezbaterii și consultării cetățenilor privind afișarea proiectului de stemă la sediul 

consiliului local și procesul verbal de afișare nr. 6097/20.09.2021. 

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3-5) şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind 

stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor județelor, municipiilor, 

orașelor şi comunelor şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 

statului; 

În temeiul art. 129 alin. (1), ale art. 139 alin. (1),  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se însușește varianta finala a proiectului de stemă a comunei Cernat, județul 

Covasna, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre 

Art.3. Cu data prezentei HCL Cernat nr. 24/20.06.2005 și HCL Cernat nr. 14/28.05.2015 

își încetează aplicabilitatea.  

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului în vederea aducerii 

la îndeplinire a prevederilor acesteia, precum și Instituției Prefectului Județului Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Cernat. 

 

Cernat la 19.10.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

 

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

H O T Ă R Â R E A  Nr.67/2021 

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Cernat 
 

 Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în ședință extraordinară de 

consiliu în data de 03.11.2021, convocat de primarul comunei Cernat,  

 Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Cernat şi referatul de 

aprobare asupra proiectului de hotărâre cu privire însușirea variantei finale a proiectului de stema 

a comunei Cernat,  

 Văzând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului și avizul Comisiei juridică și disciplină, prin care se propune însușirea 

variantei finale a proiectului de stema a comunei Cernat; 

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

Având în vedere procesul verbal nr. 500/30.05.2005 din care rezultă că s-a îndeplinit 

procedura dezbaterii și consultării cetățenilor privind afișarea proiectului de stemă la sediul 

consiliului local și procesul verbal de afișare nr. 6097/20.09.2021 a proiectului cu varianta finală 

a stemei. 

În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3-5) şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind 

stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor județelor, municipiilor, 

orașelor şi comunelor şi de prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul 

statului; 

În temeiul art. 129 alin. (1), ale art. 139 alin. (1),  coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a)  din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 H O T Ă R E Ş T E 

 

 Art.1. Se însușește varianta finala a proiectului de stemă a comunei Cernat, județul 

Covasna, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aproba explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr. 2 la 

prezenta hotărâre 

Art.3. Cu data prezentei HCL Cernat nr. 24/20.06.2005 și HCL Cernat nr. 14/28.05.2015 

își încetează aplicabilitatea.  

Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului in vederea aducerii 

la indeplinire a prevederilor acesteia, precum și Instituției Prefectului Județului Covasna. 

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Cernat. 

Cernat la 03.11.2021 

 

 Preşedintele de ședință      Contrasemnează 

         Mágori István                  Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
 

Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 

1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la MDRAP 

1 ex.la afişare 
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Nr.6090/20.09.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărăre privind însușirea variantei finale a proiectului de stema a 

comunei Cernat 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Având în vedere art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, prezint Consiliului local Cernat necesitatea însușirii variantei finale a proiectului 

de stemă a comunei Cernat , jud. Covasna. 

 Ținând cont de prevederile art. 1 și art. 2 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și 

comunelor, ”Proiectul stemei poate fi realizat de autoritățile administrației publice locale prin 

mijloace proprii sau de către graficieni heraldiști abilitați de Comisia Națională. Macheta 

originală se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii. (4) 

Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi consultării 

locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. (5) Stabilirea variantei finale 

se face de către consiliul județean sau consiliul local, care va adopta în acest sens o hotărâre de 

însușire.” 

 Procedura de elaborare a proiectului de stemă a comunei Cernat a început la anul 2005. 

Prin HCL nr. 24/20.06.2005 a fost însușit varianta finală a proiectului de stemă a comunei 

Cernat. În anul 2015 HCL Cernat nr. 14/2015 s-a aprobat menținerea proiectului de stemă a 

comunei Cernat, însușit de Consiliul Local al comunei Cernat prin  HCL nr. 24 din 20.06.2005, 

pe care a menținut, dar proiectul de stemă a fost restituit de către MDRAP cu nr. 102724 în anul 

2016 în vederea refacerii documentației conform observațiilor menționate în adresă, acesta 

urmând a fi retransmis MDRAP în vederea promovării. Proiectul de stemă a fost refăcut cu 

observațiile MDRAP, dar nu a fost adoptat o hotărâre în acest sens. 

 Devenind primar al comunei Cernat în anul 2020, a fost una dintre prioritățile mele 

începerea procedurii de adoptare stema comunei Cernat.   

Din aceste motive am  inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare să-l 

aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței extraordinare a 

consiliului local din  luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 20.09.2021 

 
Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.6091/20.09.2021 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stema a 

comunei Cernat 

 

 

 

 

           

 Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, 

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor (1) Stemele 

judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, denumite în continuare heraldică teritorială, 

simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi 

social-culturale locale, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 

(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei 

heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia 

Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare 

Comisia Naţională. 

(3) Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin 

mijloace proprii sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. Macheta 

originală se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii. 

(4) Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi 

consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. 

(5) Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care 

va adopta în acest sens o hotărâre de însuşire.    

 Analizând documentația proiectului de stemă,  au fost respectate prevederile legale  

privind transparența decizională, consider întemeiat și legal proiectul de hotărăre sus citat pe care 

în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței extraordinare din luna 

noiembrie 2021. 

 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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Nr.7029/03.11.2021 

 

 

 

 

A V I Z  

asupra proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stema a 

comunei Cernat 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  03.11.2021 s-a întrunit în ședință de lucru 

pentru avizarea  proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stema a 

comunei Cernat. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.  

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței extraordinare din luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 03.11.2021 

 

 

 

Presedinte      Secretar 

  Fábián Sándor        Vén Gábor 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cernat nr. 67 din 3.11.2021 

 

 

 

 

Proiectul de stemă al comunei Cernat 
 

 

Descrierea proiectului de stemă: 

Scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat albastru-argint. În câmpul 

superior, din linia despărțitoare se înalță un turn crenelat, cu trei creneluri, de 

argint, având poarta boltită neagră, flancată din partea dextră de un soare figurat, 

de aur, iar din cea senestră de o semilună crescătoare, de asemeni figurată, de 

argint, înconjurată de trei stele cu câte șase colțuri, de aur. În câmpul inferior se 

află un braț armat, îndoit în cot, ținând în mână o sabie, în bară, totul de culoarea 

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

 

 

Semnificația elementelor însumate: 

Turnul crenelat simbolizează cetatea „Ciuntită”, denumită și „Ika”, aflată în 

comună. Soarele și semiluna sunt simboluri specifice zonei, cele trei stele fac 

referire la numărul satelor aparținătoare comunei. Partea inferioară face referire la 

stema familiei Damokos. Coroana murală cu un turn arată rangul de comună al 

unităţii administrativ-teritoriale. 

 

 

 

   

Preşedintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate 

      Mágori István                  Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


