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EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu 

al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 
 
 
 

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul 
statului, cu modificări și completări ulterioare, conform cărora: 
 
„Art. 10 
    Autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii proprii, în condițiile legii. 
    Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea 
consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și 
Genealogie.” 
 

Motivat de faptul că, în Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț a fost aprobată o propunere 
de stemă și sigiliu prin HCL nr. 25/1997, propunere ce nu a urmat procedura Legii nr. 102/1992, 
privind înaintarea acesteia spre aprobare Guvernului, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și 
Genealogie,  

În conformitate cu prevederile art. 8 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor: 

 
„Art. 8 

(1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele şi sigiliile autorităţilor administraţiei publice locale, 
pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în judeţe şi localităţi. Ele vor fi 
expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţilor administraţiei publice locale, 
împreună cu stema ţării, potrivit reglementărilor existente. 
(2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau 
festive şi pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să 
contribuie la cunoaşterea specificului local. 
(3) În cazurile în care stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt reproduse, expuse 
sau folosite împreună cu stema României, acestea vor fi aşezate în dreapta stemei ţării, privind stemele 
din faţă, şi nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele ale stemei ţării.” 
 

În conformitate cu prevederile art. 1 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor: 

 
„Art. 1 
 
(1) Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, denumite în continuare heraldică teritorială, 
simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-
culturale locale, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 
(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a 
tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională. 
(3)Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin mijloace proprii 
sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. Macheta originală se realizează 
manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii. 
(4)Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi consultării 
locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. 



(5)Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care va adopta în 
acest sens o hotărâre de însuşire.” 
 
 În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Propun spre dezbatere și aprobare Cosiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț, Proiectul de 
hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ 
Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț în forma prezentată, urmând ca acesta să fie înaintat 
spre analiză, avizare și aprobare în conformitate cu prevederile HG nr. 25/2003. 
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