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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 51/01.11.2022 

privind insusirea variantei finale a proiectului de stema  

a comunei ROATA DE JOS  

 

 

PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 390/2150/01.11.2022 intocmit de primarul comunei Roata de Jos, județul 

Giurgiu, privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu;  

Prevederile art.15 , alin. (2), art. 120, alin.(1) si art.121 alin. (1) si alin.(2) din Constitutia României, 

republicata;  

b) Prevederile art.3 si art. 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr .199 / 1997 ;  

c) Prevederile art. 1, alin. 3-5 si ale art.2 din H.G. nr. 25 / 2003 privind stabilirea metodologiei de 

elaborare, reproducere si folosire a stemelor judelelor, municipiilor, oraselor si comunelor si  

prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului,      

d)Prevederileart. 155, alin. (1) lit. “a”, alin. (3), lit. “c”, art. 129, alin. (2), lit. “a” și alin. (3), lit. “a”, 

art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. “i” din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare                                  

       Avand în vedere referatul de aprobare inregistrat sub nr. 390/2150/31.10.2022 intocmit de 

primarul comunei Roata de Jos, județul Giurgiu, privind însușirea variantei finale a proiectului de 

stemă a comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu; 

 Ținând cont de procesul verbal de afișare nr. 17518/20.09.2022 și văzând procesul verbal nr.  

19760/ 01.11.2022 privind procedura dezbaterii și consultării cetățenilor privind afișarea propunerii 

primarului comunei privind însișirea variantei finale a proiectului de stemă;  

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 57 / 2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Consiliului Local al 

Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aprobarea Proiectului de Hotarare privind insusirea 

variantei finale a proiectului de stema a comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu si adoptarea unei 

hotarari care va avea urmatoarele articole:   

 

 

Art. 1. Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a comunei Roata de Jos, județul 

Giurgiu, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

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

hotărâre.  

 

Art. 3. Orice alt act administrativ adoptat în acest sens își încetează aplicabilitatea.  
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Art.4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Roata de Jos, care o 

va transmite Comisiei Judetene de analiza a propunerilor pentru proiecte de steme de pe raza judetului 

Giurgiu.  

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, de către secretarului general al 

comunei, prin Compartimentul Relații cu publicul și R.E.C.L., în termenul prevazut de lege, 

Instituției Prefectului Județul Giurgiu, instituțiilor interesate și se aduce la cunoștință publică prin 

depunerea la Monitorul Oficial al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, în format electronic, la 

pagina de internet www.primariaroatadejos.ro .  

 

 

 

PRIMAR   

GHIDANAC MARIN   

Avizează pentru legalitate,  

Secretar general al comunei,  

       Alexandrescu Camelia Constanța  
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JUDEȚUL GIURGIU 

COMUNA ROATA DE JOS 

NR. 390/2150/01.11.2022 

 

 

 

 

 

Referat de aprobare  

Referitor: Proiect de Hotarare insusirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu 

 

Subsemnatul Ghidanac Marin, primarul comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, aduc la 

cunostinta Consiliului Local al comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu, faptul ca in anul 2021 s-a adoptat 

de către Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, județul Giurgiu prin HCL nr. 8/2021 privind aprobare 

însușire stemă comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, (din cele trei variante prezentate la inițierea 

proiectului de hotărâre), variantă finală care a fost deasemenea înaintată către Comisia pentru analiza 

proiectelor de steme ale unitatilor administrativ -teritoriale de pe raza judetului Giurgiu, spre analiza.  

Prin adresa nr. 10436/17.08.2021 a Comisiei Județene pentru analiza proiectelor de steme ale 

unităților administrative-teritoriale de Heraldică a Județului Giurgiu s-a indicat corectarea materialului. 

Astfel s-a procedat la corectarea materialului și s-a reluat procedura conform legislației în vigoare.   

Ținând cont de Propunerea inițiată de mine cu nr. 17484/20.09.2022, adusă la cunoștință publică prin 

afișare la aceeași dată pentru care s-a stabilit dată de dezbatere publică conform Procesului verbal nr. 

17518/20.09.2022, în data de 01.11.2022, la sediul Primăriei Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, la 

sala de Consiliu, sediul din sat Roata de Jos, strada Republicii nr. 65, etaj 1, orele 10,00.  

         Nu s-au depus obiecțiuni, sugestii cu privire la varianta de stemă propusă așa cum reiese din 

procesul verbal nr. 19760/01.11.2022.  

Ținând cont de temeiul legal: 

-Prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-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 judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor şi de 

prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;  

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. “a” și alin. (3), lit. “a”, art. 139 alin. (1) si alin. (3) 

lit. “i” si prevederilor art. 136, alin. (1)  din Ordonanta de urgenta a  Guvernului nr. 57 / 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consider legala si oportuna măsura 

aprobare a variantei finale a stemei conform documentatiei atașate,și aprobarea Proiectului de 

Hotărâre, privind însușirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu nr. 51/2022, inițiat de primarul comunei și adoptarea unei hotărari în acest sens.   

 Descrierea şi semnificatiile elementelor însumate ale stemei Comunei Roata de Jos, din 

judeţul Giurgiu este conform Anexei 2 la Priectul de hotărâre după cum urmează:  

DESCRIEREA  HERALDICĂ  STEMEI : 

 

Stema comunei Roata de Jos, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, scartelat. 

În primul şi al patrulea cartier, în câmp albastru, se află o roată de căruţă cu opt spițe, împodobită 

cu opt spice de grâu, totul de aur. 

În cartierele doi şi trei, în câmp de aur, se află un turn de sondă neagră. 

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

 

SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE: 



 

Spicele de grâu semnifică activitatea specifică zonei – agricultura.  

Roata face referire la numele comunei, având astfel de-a face cu o stemă vorbitoare.  

Turnul de sondă face trimitere la extracţiile de petrol din localitate. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.  

Iar stema este cea propusă prin anexa 1 la proiectul de hotărâre.  

 

 

  
   

Primar 

Ghidanac Marin  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


