„O comună fără istorie este precum copilul care nu-și cunoaște părinții!”

LA 17 ANI DE LA PUBLICAREA LEGII, NU AVEȚI ÎNCĂ APROBATĂ

STEMA COMUNEI?!
OFERTA FAXMEDIA
Faxmedia a realizat 86 de steme pentru comune, publicate în Monitorul
Oficial al României. Plata în etape. Garanție prin contract.

(Stema comunei Florești, județul Prahova, realizată de către Faxmedia)

ISTORIA comunei îl consemnează pe
PRIMARUL care i-a dat STEMA!
ETAPELE OFERTEI PENTRU REALIZAREA ȘI APROBAREA STEMEI
(potrivit HG 25/16 ianuarie 2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor):

a.

b.
c.
d.
e.

Etapa I (OBLIGATORIE):
Se analizează istoria comunei, tradițiile, principalele caracteristici socio-economice și se
extrag elementele unice, definitorii pentru individualizarea comunei prin însemnele
heraldice (chestionarul heraldic);
Se elaborează două-trei variante de stemă;
Fiecare variantă se lucrează color (culori heraldice), hașură (cod pentru culori) și contur;
Machetele originale se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice
heraldicii (nu se utilizeză sub nicio formă calculatorul);
Pentru fiecare variantă se întocmește descrierea heraldică și semnificația;
 Termen de realizare: minim 60, maxim 90 de zile de la semnarea contractului;
 Tarif: 12.300 de lei (se achită după încheierea etapei și semnarea pvb de recepție);
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Etapa a II-a (OPȚIONALĂ):
a. Proiectele de stemă se supun dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei
mai reprezentative variante;
b. Stabilirea variantei finale se face de către consiliul local, care va adopta în acest sens o
hotărâre de însuşire;
c. După însuşire, proiectul stemei se trimite Comisiei Județene de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie (CJHGS), constituită pe lângă Instituția Prefectului;
 Consiliere pentru parcurgerea corectă a procesului de consultare publică și pentru
întocmirea HCL de însușire;
 Refacerea proiectului de stemă în conformitate cu recomandările Comisiei
Județene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (dacă este cazul);
 Termen de realizare: în funcție de procedurile CJHGS;
 Tarif: 9.800 de lei (se achită după încheierea etapei și semnarea pvb de recepție);
Etapa a III-a (OBLIGATORIE):
a. Proiectul stemei, analizat de către CJHGS, se înaintează pentru avizare, însoţite de un
memoriu justificativ, sub semnatura prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean,
Comisiei Naţionale de Heraldica, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (CNHGSAR).
b. Avizul Comisiei Naţionale se concretizează prin semnatura şi ştampila preşedintelui acesteia,
aplicate pe spatele machetei care reprezintă proiectul stemei, după care proiectul de stemă
se returnează Comisiei Județene;
c. Proiectul stemei, avizat de CNHGSAR, împreună cu anexa conţinând descrierea acesteia se
trimit, prin adresa comuna a prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, care va elabora proiectul de hotărâre şi nota
de fundamentare şi le va supune spre aprobare Guvernului, după care stema se va publica
în Monitorul Oficial al României.
 Consiliere pentru parcurgerea corectă a procesului de avizare, aprobare și publicare
a stemei în Monitorul Oficial al României;
 Refacerea proiectului de stemă în conformitate cu recomandările Comisiei
Naționale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (dacă este
cazul);
 BONUS: Elaborarea proiectului de steag în conformitate cu prevederile Legea nr.
141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a
steagurilor proprii (stema comunei va fi parte a steagului comunei);
 Termen de realizare: în funcție de procedurile prevăzute de lege;
 Tarif: 9.200 lei (se achită după încheierea etapei și semnarea pvb de recepție);
AVERTISMENT: din cauza procedurilor îndelungate de lucru ale Comisiei Județene, Comisiei
Naționale și ale Guvernului, procesul de aprobare a stemei comunei (la fel și a steagului),
poate dura și 2-3 ani. Această ofertă este valabilă pentru anul 2020.
Mircea-Alexandru MATEI
Administrator-Director General
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