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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
numar: 3 din data: 08.05.2017 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Socodor 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOCODOR ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ 

EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 11 MAI 2017 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.1351/05.05.2017; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.1352/05.05.2017; 

- văzând procesul verbal nr. 1080/10.04.2017 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii şi 

consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de steag la sediul consiliului local, afişare care a 

avut loc în ziua de 10.04.2017. 

-  prevederile Legii nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitatile administrativ 

teritoriale a steagurilor proprii; 

- prevederile art. 36 alin (1) și alin.(9) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se însuşeşte varianta finală a proiectului de steag a comunei Socodor, judeţul Arad, 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 

hotărare. 
 

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor şi  Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi 

Sigilografie din cadrul Academiei Române și la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administrației 

Publice și Fondurilor Europene ,se  duce la cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe 

pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia prefectului-Judetul Arad, Serviciul 

Juridic şi Contencios Administrativ.   

 

 Iniţiatorul proiectului de hotărâre,     Avizat, 

                   Primar,                                                                          Secretar, 

          Jura Ioan Dimitrie                                                               Crişan Gheorghe                                     
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- EXPUNERE DE MOTIVE - 

 

Proiect de Hotarare privind însușirea variantei finale a steagului comunei Socodor  

  În  eforturile  de  constituire  a identităţii  comunei  Socodor,  un  prim pas este realizarea 

drapelului  localităţii, acesta fiind blazonul  şi  cartea  de  vizită  a  oamenilor  ce  convieţuiesc  pe  

aceste meleaguri. Astfel se considera necesara intocmirea documentatie pentru realizarea 

drapelului comunei Socodor fiind considerat o expresie a unităţii de gândire şi voinţă a unei 

colectivităţi, devenind un simbol pentru aceasta.   

La data de 11 iunie 2015, Parlamentul României a adoptat Legea nr.141, care reglementează  

condiţiile  privind  aprobarea,  arborarea  şi  folosirea  de  către  unităţile  administrativ-teritoriale  

a steagurilor proprii, ca simbol local.  

În  condiţiile  acestei  legi,  fiecare unitate  administrativ-teritorială  poate  supune  aprobării 

Guvernului drapelul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii deliberative.   Forma şi 

dimensiunile drapelului  unităţii  administrativ-teritoriale  sunt  cele  stabilite,  în  condiţiile  legii,  

pentru  drapelul României.  Culoarea şi însemnele distinctive ale drapelelor unităţilor 

administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naţionale şi nu pot contine simboluri 

naţionale ale altor state. Pe drapelele unităţilor administrativ-teritoriale pot fi reproduse şi stemele 

acestora, aprobate conform legii, precum şi  denumirile  acestora  în  formatul  

comuna/oras/municipiu,  după caz,  judeţul  şi  România. 

Cu referire la cele mentionate mai sus, supun spre aprobare Consiliului Local al Comunei Socodor 

Proiectul de Hotarare privind însișirea variantei finale a steagului comunei Socodor. 

 

P R I M A R 

Jura Ioan Dimitrie 
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RAPORT DE  SPECIALITATE 

privind însuşirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Socodor  

Legea nr.141/2015 reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi 

folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol 

local. 

În condiţiile acestei legi, fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune 

aprobării Guvernului  drapelul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii deliberative. 

Forma şi dimensiunile drapelului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în 

condiţiile legii, pentru drapelul României. Culoarea şi însemnele distinctive ale 

drapelelor unităţilor administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor 

naţionale şi nu pot contine simboluri naţionale ale altor state. Pe drapelele unităţilor 

administrativ-teritoriale pot fi reproduse şi stemele acestora, aprobate conform legii, 

precum şi denumirile acestora în formatul comuna/oras/municipiu, după caz, judeţul şi 

România. 

Drapelul propriu al unităţii administrative-teritoriale va putea fi folosit şi cu 

prilejul unor manifestări de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau 

festive, în condiţiile Legii nr.141/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Acesta nu poate depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi 

drapelul Uniunii Europene, urmând a fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea.  

Descrierea heraldică a steagului: 

Steagul Comunei Socodor este format conform anexei nr.1, dintr-o pânză 

dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, format cu câmp 

tăiat, având partea superioară de culoare albastra, iar cea inferioară galbena, cu stema 

localităţi trecând peste tăiere. În partea de sus este inscripţionat  statutul localitǎţi 

“COMUNA” cu litere de culoarea galbena, iar jos denumirea „SOCODOR” cu litere 

de culoare albastra. 

Steagul se fixează pe hampă în partea stangă, pe lăţime. 

Semnificaţiile elementelor  şi a culorilor din steag;  

Descrierea stemei 

Stema comunei Socodor se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile 

rotunjite, scartelat. 

În partea superioară, în câmp albastru, se află un cerb lopătar de argint. 

În partea superioară, în câmp roșu, se află o crenguță cu floare de soc și 5 frunze, 

totul de aur. 

În partea inferioară, în câmp roșu, se află o varză de aur. 

În partea inferioară, în câmp albastru, se află un caduceu de argint flancat de 

două spice de grâu de aur. 

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

Semnificațiile elementelor însumate 

Cerbul lopătar reprezintă bogăția cinegetică a zonei. 

Floarea de soc dă denumirea localității. 
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Varza și spicele de grâu simbolizează principalele ocupații de bază ale 

locuitorilor, legumicultura și agricultura. 

Caduceul semnifică faptul că este o localitate de frontieră, aflându-se la 12 km 

de granița cu Ungaria. 

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

comună. 

Culoarea albastră  (sau azur) - reprezintă apa dar şi aerul şi simbolizează 

blandeţea  frumuseţea, nobleţea şi buna credinţă. 

Culoarea galbenă (sau aurul) - reprezintă pământul, este simbolul forţei şi 

bogaţiei. Reprezintă şi bogaţia şi holdele aurii de grâu din timpul verii. 

Proiectul de hotărâre îndeplineşte cerinţele de necesitate şi oportunitate pentru a 

fi înaintat spre aprobare Consiliului local. 

 

 

Secretar, 

Crișan Gheorghe 
 


