ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Județului Călărași
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.01.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, înregistrată sub 1177 din 22.01.2019;
- raportul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale Minorităţilor Naţionale;
- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, înregistrată la Consiliul
Judeţean Călăraşi sub nr. 21401 din 07.12.2018;
- procesul–verbal privind afişarea proiectului de hotărâre privind însușirea variantei finale a
proiectului de stemă a Județului Călărași;
- prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu
modificările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a Județului Călărași, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă explicaţia heraldică a culorilor şi simbolurilor, conform Anexei nr. 2
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea nr. 224 din 29.11.2017
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Județului Călărași.
Art. 3. – Direcția Juridică și Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre Comisiei de
Heraldică, Instituţiei Prefectului–Judeţul Călăraşi şi Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie în vederea iniţierii proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea stemei Judeţului
Călăraşi.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor
interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Nr. 3
Adoptată la Călăraşi
Astăzi 30.01.2019
Întocmit, redactat,
cons. jur., Pleşea Robert

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Emil MUŞAT

CONSILIUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 3 din 30.01.2019

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIA
ELEMENTELOR ÎNSUMATE STEMEI JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI
DESCRIEREA STEMEI:
Stema județului Călărași se compune dintr-un scut triunghiular, cu
flancurile rotunjite, tăiat și despicat în șef: 1) pe verde, trei spice de grâu de aur
dispuse în pal; 2) pe roșu, un vas de aur, cu partea de sus trapezoidală, ornată,
la bază, cu un motiv vegetal poziționat în bară, cu partea de jos tot sub formă
de trapez, dar cu baza mare sus, care se unesc într-o fascie alezată, cu
extremitățile rotunjite, având în partea superioară, pe aproximativ ⅓ din
suprafață, trei linii orizontale trasate la distanțe diferite, iar în partea inferioară,
pe aproape ⅔ din suprafață, motive vegetale, cel din mijloc spiraliform, inegale
și orientate, de asemenea, în bară; 3) pe albastru, patru brâuri undate de argint.
SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE:
Spicele de grâu fac referire la principala ocupație a locuitorilor jude țului,
agricultura. Vasul reprezintă un vas de provizii, din lut ars, bitronconic, u șor
asimetric, din cultura Gumelnița, datat mileniul V î.e.n., descoperit pe teritoriul
județului, la Măgura Cunești. Brâurile de argint evocă fluviul Dunărea pe al
cărui mal stâng este amplasat județul.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ

Întocmit, redactat,
cons. jur., Pleşea Robert

