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   Nr. 467/CLM/2017    
 
 
 
 

ANUNŢ PUBLIC 
 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, în calitate de primar, 
aduc la cunoştinţă publică faptul că pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău din luna noiembrie 2017 a fost iniţiat proiectul de hotărâre 
cu caracter normativ privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT 
Municipiul Buzău. 

Persoanele fizice şi juridice interesate pot consulta cele 3 variante de 
steag şi  proiectul  de hotărâre la avizierul principal al Primăriei municipiului 
Buzău şi pe site-ul autorităţii publice locale, la adresa www.primariabuzau.ro. 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre sus 
menţionat  pot fi depuse la sediul Primăriei municipiului Buzău, camera 6, până 
cel târziu 2 noiembrie 2017 inclusiv, la responsabilul pentru relaţia cu societatea 
civilă, doamna Jipa Petronela. 
 
 
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Constantin Toma 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
 MUNICIPIUL BUZĂU 

                                                 - CONSILIUL LOCAL- 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 329 din data de 20.09.2017 
 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău 

 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
          Având în vedere:  
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 467/CLM/20.09.2017, prin care se propune aprobarea proiectului modelului 
de steag al Unităţii Adminsitrativ Teritoriale Municipiul Buzău;   
          - raportul nr. 24357/19.09.2017 al Direcţiei Administraţiei Publice Locale, 
precum şi avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către 
unităţile administrativ teritoriale  a steagurilor proprii; 
 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 
        În temeiul art. 11, art. 36, alin. (2), lit. e) şi alin. (7), lit. c) , art. 45, alin. (2), 
lit. f) şi 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 aprobă proiectul modelului de steag al UAT Municipiul Buzău,  
conform anexei ce  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2.- Se împuterniceşte Primarul municipiului Buzău pentru a face 
demersurile legale necesare obţinerii aprobării modelului steagului UAT Buzău 
prin Hotărârea Guvernului României. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău prin intermediul Direcţiei Administraţiei 
Publice Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

 
INITIATOR 
PRIMAR,  

Constantin Toma 
 

 
 
 
                               AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 
                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
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          ROMÂNIA 
    JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 
         - PRIMAR - 
Nr. 467/CLM/20.09. 2017 
   

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag 

al UAT  Municipiul Buzău 
 

  
   Legea nr. 141/2015 reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea 
de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare unitate 
administrative-teritorială putând supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza 
hotărarii autorităţii deliberative. 

Forma şi dimensiunile steagului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în 
condiţiile legii, pentru drapelul Romaniei iar aprobarea modelului steagurilor unităţilor 
administrativ-teritoriale se face prin hotărare a Guvernului. 

Pe steagul unităţii administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă şi stema unităţii 
administrative-teritoriale, aprobată conform H.G. nr.442/2006 privind aprobarea stemei 
municipiului Buzău, judeţul Buzău, precum şi denumirea acesteia în formatul: municipiu şi 
Romania. 

Proiectul modelului de steag al Municipiului Buzău va fi supus dezbaterii publice şi 
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. 

Hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului de steag se va 
transmite, împreună cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite documentele 
primite conform alin. (2) Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a 
Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională. 

După primirea avizului consultativ al Comisiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl supune Guvernului 
spre aprobare. 

După aprobare prin Hotărâre de Guvern, Municipiul Buzău va arbora steagul propriu  
la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la cele ale instituţiilor/serviciilor 
publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi numai impreună cu 
drapelul Romaniei şi drapelul Uniunii Europene. 

Steagul propriu al Municipiului Buzău poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de 
interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei legi. 
Acesta nu va putea depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi 
drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea. 

Conform Legii nr. 141/2015, drapelele şi steagurile vor fi aşezate conform alin. (5), în 
următoarea ordine: drapelul Romaniei, drapelul Uniunii Europene, steagul judeţului şi, după 
caz, steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Buzău dezbaterea 
proiectului de hotărare in forma prezentată. 

   
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 



 
 
 
      ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Direcţia Administraţie Publică Locală 
 Nr. 24357/19.09.2017 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag 

 al UAT  Municipiul Buzău 
 
 Parlamentul României a aprobat Legea nr. 141/11 iunie 2015  privind 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 steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorităţii deliberative. Forma şi 
dimensiunile steagului unităţii administrativ teritoriale sunt cele stabilite în condiţiile legii, 
pentru drapelulRomâniei. Culoarea şi însemnele distinctive ale steagurilor unităţilor 
administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naţionale şi nu pot conţine 
simboluri naţionale ale altor state. Pe steagurile unităţilor administrativ-teritoriale pot fi 
reproduse şi stemele acestora, aprobate conform legii, precum şi denumirile acestora în 
formatul comuna/oraş/municipiu, după caz, judeţul şi România. 

Proiectul modelului de steag al UAT este supus dezbaterii publice şi consultării 
locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. 
 Aprobarea modelului steagurilor unităţilor administrativ-teritoriale se face prin hotărâre 
a Guvernului, după următoarea procedură: 
 -hotărârea consiliului local, privind aprobarea proiectului modelului de steag se 
transmite, împreună  cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 
 - Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite documentele 
primite Comisiei naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie a Academiei Române. 
 -după primirea avizului consultativ al Comisiei naţionale, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl supune Guvernului 
spre aprobare. 

S-a supus dezbaterii publice un număr de 3 variante de model de steag, după cum 
urmează: 
    Varianta  nr.1: stema municipiului Buzău în mijloc, pe un fond de două culori, alb  şi roşu şi 
cuvintele Municipiul Buzău si România, dispuse deasupra şi dedesubtul stemei. 
Varianta nr. 2: stema municipiului Buzău în mijloc, pe un fond albastru, cu patru colţuri 
pătrate roşii şi cuvintele Municipiul Buzău, de o parte şi de alta a stemei şi cuvântul România, 
dedesubtul  stemei. 
Varianta nr. 3: stema municipiului Buzău în mijloc, pe un fond  alb, două linii roşii, dispuse 
deasupra şi dedesubtul  stemei, precum şi cuvintele Municipiul Buzău, de o parte şi de alta a 
stemei şi cuvântul România, sub stemă. 
 Cele 3 variante au fost afişate pe site-ul Primăriei municipiului Buzău şi la avizier, 
pentru a se stabili varianta finală pentru consultarea locuitorilor municipiului supuse 
dezbaterii publice.  Varianta nr. ... a fost cea propusă de cei mai mulţi dintre cei interesaţi, ca 
variantă reprezentativă a municipiului. 
 În acest context, Consiliul Local al Municipiului Buzău, poate aproba proiectul 
modelului de steag al UAT Municipiul Buzău, după ce va fi supus dezbaterii publice şi 
consultării locuitorilor municipiului. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Petronela Jipa 


