ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă
a comunei Macea, Județul Arad

Consiliul Local al comunei Macea , județul Arad, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 31 10 2017,
Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului comunei Macea nr. 8477/15.09.2017,
 raportul de specialitate al secretarului comunei Macea nr.8478/15.09. 2017, din care
rezultă necesitatea însușirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de
stemă a comunei Macea,
 procesul verbal nr. 8512/15 09 2017 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura
dezbaterii și consultării cetățenilor privind afișarea proiectului de stemă la sediul
Consiliului Local Macea, afișare care a avut loc la data de 15.09.2017,
 avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Macea,
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (3) – (5) și ale art.2 din H.G. nr.25/2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor,
municipiilor orașelor și comunelor și de prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind
stema țării și sigiliul statului,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) și alin .(9) , art.45 alin.1 si art.115 alin. (1) lit. „b"
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a comunei Macea, Județul Arad,
conform anexei nr.1 care constituie parte integrantă din conținutul prezentei hotărâri.
Art. 2 Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr.2 la care
constituie parte integrantă din conținutul prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei
Macea.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Arad şi se va
publica prin afişare pe www.macea.ro
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Consiliul Local al comunei Macea
Judeţul Arad
Anexa nr. 2
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE STEMEI COMUNEI
MACEA, JUDEŢUL ARAD
Descrierea stemei:
Stema comunei Macea se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,
tăiat, în partea inferioară, despicat.
În partea superioară, în câmp albastru se află o construcţie monumentală, de
argint, privită din faţă, cu trei turnuri, dintre care cel din dreapta mai înalt, cu acoperiş
conic, retezat, dotată cu o poartă de intrare şi ferestre, hasurate negre.
În partea inferioară, în dextra, pe fond de argint un arbore ornamental, verde
desrădăcinat.
În partea inferioară, în senestra, în câmp roşu se află un spic de grâu și o plantă
de porumb, totul de aur.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Construcţia monumentală face referire la castelul familiei Cernovici, datând din
secolul al XIX-lea.
Arborele ornamental dezrădăcinat semnifică Grădina Botanică din localitate.
Planta de porumb și spicul de grâu reprezintă activitatea specifică zonei agricultură,
iar numărul lor reprezintă satele ce alcatuiesc comuna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de
comună.
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