
 

                    

Anunț privind deschiderea consultării publice 

Astăzi, 11 mai 2022, Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea procesului de dezbatere 
publică privind următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modelului de steag al Județului Mureș. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:   

 Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; 

 Raportul de specialitate al Direcției juridice și administrație publică; 

 Raportul Serviciului juridic;  

 Anexele nr.1 și 2 la proiectul de hotărâre. 

Documentația  poate fi consultată: 

 pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.cjmures.ro, la secțiunea 
Proiecte de hotărâri cu caracter normativ; 

 la sediul instituției:Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, camera 1; 

 proiectul de act normativ se poate obține, în copie, pe bază de cerere depusă la 
Registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 
supus consultării publice se pot depune până la data de 22 mai 2022: 

 prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției la Secțiunea 
Relații și informații publice – Guvernare transparentă, deschisă și participativă, 
standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit, F.PS.19.07- Formular pentru 
colectarea de propuneri; 

 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: cjmures@cjmures.ro;  

 prin poștă, pe adresa Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, CP 540026 ; 

 la sediul instituției, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1, între orele 8.00 -16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea modelului de steag al Județului Mureș.” 

Propunerile vor fi publicate pe pagina de internet a instituției la Secțiunea Proiecte de 
hotărâri cu caracter normativ. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.  

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 
public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 
asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 22 mai 
2022. 

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următorul telefon: 0265-263211, 
int. 1212, e-mail: cancelarie@cjmures.ro, persoană de contact: șef serviciu Delia Belean, 
Serviciul administrație publică și cancelarie.  

 

PREȘEDINTE                        SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc                                                                                     Paul Cosma 

       

 

 

  

Nr.12652/11.05.2022 

Dosar IX B/1 

 

http://www.cjmures.ro/
mailto:cancelarie@cjmures.ro


 

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````  1/1      ```````````
   1/1 
 

              Nr. 12605/10.05.2022 

              Dosar nr. IX B/1 

PROIECT 

 
HOTĂRÂREA NR.____ 

                                               din ___________  2022 
privind aprobarea modelului de steag al Județului Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 12603/10.05.2022 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.12647/10.05.2022 al Serviciului administrație publică și 

cancelarie, raportul nr.12651/11.05.2022 al Serviciului juridic, precum și avizul comisiei de 

specialitate, 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.684 din 30 septembrie 1998 privind aprobarea 

stemelor unor județe, 

În conformitate cu art.1 alin.(1) și (2), art.2 alin. (4) și art.3 alin.(1) și (2) din Legea nr.141 

din 2015 privind aprobarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a 

steagurilor proprii, 

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) și al art.173 alin.(1) lit. „f” din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă modelul de steag al Județului Mureș, conform variantei ____din anexa nr.1.  

Art.2. Descrierea steagului și semnificația simbolurilor folosite sunt prevăzute în anexa nr.2.  

Art.3. Anexele nr. 1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației care va face toate demersurile în vederea supunerii Guvernului României spre 

aprobare, Instituției Prefectului - Județul Mureș, Direcției juridice și administrație publică și 

se va publica în Monitorul Oficial al Județului Mureș. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                       Avizat pentru legalitate                                                               

Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                                    Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de  steag al Județului Mureș 

 

Legea nr. 141/2015 reglementează condițiile privind aprobarea, arborarea și folosirea 

de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare 

unitate administrativ-teritoriale putând supune aprobării Guvernului steagul propriu și 

unic pe baza hotărârii autorității deliberative. 

Potrivit art.2 alin.(1) din legea mai sus menționată, forma și dimensiunile steagului sunt 

cele stabilite, în condițiile legii, pentru drapelul României, respectiv Legea nr.75/1994 

privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor 

cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În ceea ce privește culoarea și însemnele distinctive ale steagurilor unităților 

administrativ-teritoriale, Legea nr.141/2015 prevede că acestea nu pot aduce atingere 

simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri naționale ale altor state. 

Totodată, actul normativ menționat mai prevede că pe steagurile unităților 

administrativ-teritoriale pot fi reproduse și stemele unităților administrativ-teritoriale, 

aprobate conform legii. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modelului de steag al Județului Mureș. 

 

PREŞEDINTE                                    

Péter Ferenc                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al Județului Mureș 

 

 

 

Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-

teritoriale a steagurilor proprii reglementează, la art. 1 alin.(2) că ”Fiecare unitate 

administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic, 

pe baza autorității deliberative.”  

Potrivit prevederilor actului normativ mai sus menționat, forma și dimensiunea 

steagului unității administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condițiile legii, 

pentru drapelul României. Culoarea și însemnele distinctive ale steagului unității 

administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naționale și nu pot 

conține simboluri național ale altor state.  

Pe steagul unităţii administrativ-teritoriale poate fi reprodusă şi stema unităţii 

administrativ-teritoriale, aprobată conform legii. Considerată o imagine a unei 

comunități, stema Județului Mureș simbolizează într-o formă concentrată tradițiile 

istorice, precum și realitățile economice și social-culturale specifice unității 

administrativ-teritoriale, fiind aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 684 din 30 

septembrie 1998 privind aprobarea stemelor unor județe și publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 15 octombrie 1998. 

Având în vedere faptul că Județul Mureș nu are aprobat un steag propriu, a fost 

întocmit referatul de necesitate și oportunitate nr.32594/23.11.2021 privind inițierea 

achiziției având ca obiect realizarea proiectului modelului de steag al Județului 

Mureș. Ulterior, aceste servicii au fost achiziționate de la Biroul Individual de 

Arhitectură Ana-Maria Crișan, care a transmis instituției noastre două variante de 

steag. 

În raport de prevederile art.3 din Legea nr.141/2015, proiectul modelului de steag va 

fi supus dezbaterii publice și consultării locuitorilor județului, în vederea stabilirii 

variantei reprezentative.  
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Steagul propriu al unității administrativ-teritoriale va putea fi folosit cu prilejul unor 

manifestări de interes local, precum și în cadrul acțiunilor protocolare sau festive, în 

condițiile Legii nr.141/2015. Acesta nu va depăși în dimensiuni și număr de 

exemplare drapelul României și drapelul Uniunii Europene, urmând a fi amplasat la 

același nivel cu acestea. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea modelului de steag al Județului Mureș poate fi supus dezbaterii și 

aprobării Consiliului Județean Mureș. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV  

    Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Delia Belean 

Nr.ex.: 2 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al Județului 

Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Referatul de aprobare nr.12603/10.05.2022 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.12647/11.05.2022 al Direcției Juridice și Administrație 

Publică, Serviciul Administrație Publică și Cancelarie,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile  Legii nr.141/2015 privind arborarea 

şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ale 

Hotărârii Guvernului nr.684/1998 privind aprobarea stemelor unor județe, ale art.7 

din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 173 

alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

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

Potrivit art.1 alin.(2) din același act normativ, fiecare unitate administrativ-

teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii 

autorităţii deliberative. 

În sensul prevederilor art.2 din aceiași lege forma şi dimensiunile steagului unităţii 

administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condiţiile legii, pentru drapelul 

României, iar modelul acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Pe steagul unităţii administrativ-teritoriale poate fi reprodusă şi stema unităţii 

administrativ-teritoriale, aprobată conform legii, precum şi denumirea acesteia în 

formatul: judeţul şi România. 

Nr.12651/11.05.2022 

Dosar. IX/B/1 
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Stema Județului Mureș a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.684/1998 privind 

aprobarea stemelor unor județe, fiind publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.391 din 15 octombrie 1998. 

Întrucât, Județul Mureș nu are aprobat un steag propriu, s-au inițiat demersurile 

pentru realizarea proiectului modelului de steag al Județului Mureș, în urma cărora 

au fost elaborate două variante de steag, ambele purtând și stema Județului Mureș. 

Steagul propriu al Județului Mureș va putea fi folosit cu prilejul unor manifestări de 

interes local, precum și în cadrul acțiunilor protocolare sau festive, în condițiile art.4 

din Legea nr.141/2015. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene arătăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f” din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, consiliul județean exercită orice alte atribuții prevăzute 

de lege, în speță cele ale art. 1 alin.(2) din  Legea nr.141/2015 privind arborarea şi 

folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii. 

În considerarea prevederile art.3 alin.(1) din Legea nr.141/2015, potrivit cărora 

proiectul modelului de steag al unităţilor administrativ-teritoriale este supus 

dezbaterii publice şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei 

reprezentative, pentru asigurarea transparenței decizionale reglementate de Legea 

nr. 52/2003, se impune publicarea acestuia pe pagina de internet a Consiliului 

Județean Mureș și afișarea la sediul instituției din Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 1. 

Dispozițiile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, impun 

ca la publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o 

perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative 

pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art. 81-82 raportate la cele ale art. 6 alin.(3), coroborate cu dispozițiile 

art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față   de   argumentele   anterior   expuse,  opinăm   că  proiectul  de hotărâre 

privind aprobarea aprobarea modelului de steag al Județului Mureș, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella 
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                         Anexa nr.2 la H.C.J. Mureș nr.____/___.05.2022 
 

 
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE STEAGULUI 

JUDEŢULUI MUREŞ  

 

VARIANTA 1 

 

Descrierea steagului: 

Modelul steagului judeţului Mureş reprezintă o pânză de formă dreptunghiulară, cu 
proporţia dintre lăţimea şi lungimea steagului de 2:3, având fondul de culoare albă.  

În partea centrală, la mijloc, este amplasată stema judeţului Mureş. 

Ambele feţe ale steagului sunt identice. 

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

  

Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului: 

Descrierea stemei: 

Stema judeţului Mureş se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, în primul 
cartier, pe fond roşu, o piesă istorică alcătuită dintr-un motiv central, de formă 
ovală, şi din buline alungite, de aur; în cartierul doi, pe câmp de azur, se află o 
construcţie cu poartă închisă, cu şapte ferestre şi două turnuri, cu acoperiş conic 
retezat, totul din argint; în cartierul trei, tot pe fond de azur, se află o balanţă de 
aur, cu talgerele în echilibru. În ultimul cartier, pe fond roşu, se află trei brâuri 
ondulate, de argint.  

Semnificaţiile elementelor însumate: 

Piesa metalică din primul cartier este cunoscută sub denumirea “Fibula de la 
Suseni”, izvor arheologic de inestimabilă valoare, aparţinând fazei de început a 
epocii fierului. Ea reflectă nivelul de cultură materială şi spirituală al locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, în ansamblu; 

Construcţia evocă ctitoriile importante de pe aceste locuri, cât şi sistemul de 
fortificaţii specific epocii feudale; 

Brâurile argintii transpun în stemă bogăţia hidrologică a judeţului şi desemnează 
râurile Mureş, Târnava Mică şi Niraj. 

Culoarea albă a steagului simbolizează aspiraţia spre pace, onestitate, valori 
pozitive. 

Toate aceste calităţi caracterizează judeţul şi locuitorii săi. 
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DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE 

STEAGULUI JUDEŢULUI MUREŞ 

 

 VARIANTA 2 

 

Descrierea steagului: 

Modelul steagului judeţului Mureş reprezintă o pânză de formă dreptunghiulară, cu 
proporţia dintre lăţimea şi lungimea steagului de 2:3, cu fondul de culoare albă, 
bordat sus şi jos de două fascii, ondulate spre interior, având fiecare lăţimea 1/6 din 
cea a steagului şi culoarea albastru deschis.  

În partea centrală, la mijloc, este amplasată stema judeţului Mureş. 

Ambele feţe ale steagului sunt identice. 

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

  

Semnificaţiile elementelor şi ale culorilor steagului: 

Descrierea stemei: 

Stema judeţului Mureş se compune dintr-un scut sfertuit, cuprinzând, în primul 
cartier, pe fond roşu, o piesă istorică alcătuită dintr-un motiv central, de formă 
ovală, şi din buline alungite, de aur; în cartierul doi, pe câmp de azur, se află o 
construcţie cu poartă închisă, cu şapte ferestre şi două turnuri, cu acoperiş conic 
retezat, totul din argint; în cartierul trei, tot pe fond de azur, se află o balanţă de 
aur, cu talgerele în echilibru. În ultimul cartier, pe fond roşu, se află trei brâuri 
ondulate, de argint.  

Semnificaţiile elementelor însumate: 

Piesa metalică din primul cartier este cunoscută sub denumirea “Fibula de la 
Suseni”, izvor arheologic de inestimabilă valoare, aparţinând fazei de început a 
epocii fierului. Ea reflectă nivelul de cultură materială şi spirituală al locuitorilor de 
pe aceste meleaguri, al geto-dacilor, în ansamblu; 

Construcţia evocă ctitoriile importante de pe aceste locuri, cât şi sistemul de 
fortificaţii specific epocii feudale; 

Brâurile argintii transpun în stemă bogăţia hidrologică a judeţului şi desemnează 
râurile Mureş, Târnava Mică şi Niraj. 

Culoarea albastru a steagului simbolizează credinţa, înţelepciunea, durata.  

Culoarea alb a steagului simbolizează aspiraţia spre pace, onestitate, valori pozitive. 

Toate aceste calităţi caracterizează judeţul şi locuitorii săi. 
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