ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞ BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BUZIAŞ
Eventualele opinii, propuneri sau sugestii referitoare la acest proiect de hotarâre pot fi depuse
la sediul Primăriei Buziaş sau prin fax : 0256/321450, or e-mail : primbuzias@yahoo.com, până în
data de 20.12.2017, ORA 15,00.

INIȚIATOR: PRIMAR – EC. MUNTEANU SORIN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
PRIVIND ÎNSUŞIREA PROIECTULUI STEMEI ORAȘULUI BUZIAȘ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ, JUDEŢUL TIMIȘ

•

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului Orașului Buziaș, înregistrată cu nr.13483/08.11
.2017;
- referatul comun al d-lui Stanca Adrian, în calitate de manager al Casei de Cultura
Orășenesti Buziaș și al d-nei Dămian Cristina Lavinia, în calitate de inspector în cadrul
Compartimentului Strategii și Implementare Proiecte, înregistrat cu nr.13950/08.11.2017 ;
- procesul-verbal de afişare nr.13951/08.11.2017;
- prevederile art. 1 H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
- prevederile art. 10 alin. 1 din Legea nr.102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală;
• În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea nr.215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1 (1) Se însuşeşte proiectul stemei orașului Buziaș, judeţul Timiș, conform Anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei orașului Buziaș,
judeţul Timiș sunt prevăzute în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Proiectul de stemă însuşit va fi trimis spre analizare, respectiv avizare, conform
procedurii prevăzute de H.G. nr. 25/2003 prinvind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.
ART.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul orașului Buziaș Munteanu
Sorin.
ART.4 Hotărârea se comunică :
- Primarului Orașului Buziaș;
- Instituţia Prefectului-judeţul Timiș;
- Comisiei judeţene special constituite în vederea analizării conţinutului proiectului
stemei;
- Compartimentului Strategii și Implementare Proiecte, Casei de Cultura Orășenesti
Buziaș, Serviciului Administrației Publică Locală;
- Tuturor cetățenilor, prin afișare la sediul instituției și postarea pe site-ul instituției;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR

Anexa nr. 2
la H.C.L nr.___/ ________2017
STEMA ORAŞULUI BUZIAS
DESCRIERE ŞI SEMNIFICAŢII ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE STEMEI ORAȘ
BUZIAȘ, JUDEŢUL TIMIȘ

VARIANTA NR . 1

Stema orașului Buziaș, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite din aur cu o
terasă boltită albastră.
Sus pe aur sunt figurați doi lei afrontați care susțin cu labele superioare un vas tip
“hidria” albastru cu valuri din argint.
Cu labele inferioare se sprijină pe terasa albastră pe care se găsesc trei frunze de viță
de vie identice poziționate 1-2 și trei ciorchini de asemenea 1-2. Frunzele sunt din argint iar
ciorchinii din aur – cel din mijloc sus este mai mare.
Scutul este timbrat cu o coroană murală cu trei turnuri crenelate.
Semnificațiile elementelor însumate
Vasul are forma consacrata pentru transportul apei ”hidria” element întărit și de culoare
și valuri, apa de Buziaș fiind una din valorile cu care se mândresc bănățenii.
Cei doi lei exprimă cele două momente istorice care marchează nașterea și renașterea utilizării
apei termale. Primul în secolul XIII de când datează prezența conductelor de aducțiune
descoperite de arheologi iar al doilea între anii 1796-1805 când au fost redescoperite apele
tămăduitoare și au început din nou a fi exploatate cu momentul de vârf în 1819 când Buziașul
a fost declarat stațiune balneară.
Frunzele și ciorchinii simbolizează cele trei localități care compun orașul precum și calitatea
vinurilor albe care aduc faimă zonei viticole.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică rangul de oraș al localității.

VARIANTA NR. 2
DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE
ALE STEMEI ORAȘULUI BUZIAȘ, JUD. TIMIȘ
Descrierea elementelor însumate

Stema orașului Buziaș, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite tăiat.
În partea superioară pe albastru se află o pajură cu aripile deschise flancată de câte o
ghirlandă de iederă cu patru frunze și două semințe, din aur.
În partea inferioară, pe negru se găsește un vas tip hidrighia de argint cu gâtul intrând în
partea superioară, acesta fiind asuprit de pajură. În vas sunt figurate valuri negre.
Semnificațiile elementelor însumate
Vasul are forma consacrata pentru transportul apei ”hidria” element întărit și de culoare
și valuri, apa de Buziaș fiind una din valorile cu care se mândresc bănățenii.
Pajura reprezintă prestigiul secular al stațiunii cu ape termale Buziaș.
Iedera veșnic verde simbolizează trăinicia și perenitatea folosirii apelor în menținerea sănatații
pacienților.
Hidria - vas purtător de apă – simbolizează apele tămăduitoare care se găsesc în
pamânt.
Albastrul semnifică cerul iar negrul pământul.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică rangul de oraș al localității.

EXPUNERE DE MOTIVE
la PROIECTUL de HOTĂRÂRE

PRIVIND ÎNSUŞIREA PROIECTULUI STEMEI ORAȘULUI BUZIAȘ

Având în vedere:
- art. I, alin. 3-5 şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de
elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
- faptul că, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul
local este cel care are competenţa să îşi însuşească proiectul de stemă care să simbolizeze,
într-o formă concentrata, ocupaţiile locuitorilor, tradiţiile istorice şi realităţile economico- sociale
şi culturale ale localităţii;
- că stema unei localităţi, denumită şi heraldica teritorială, simbolizează într-o formă
concentrată, ocupaţiile locuitorilor, tradiţiile istorice şi realităţile economico-sociale şi culturale
locale;
- întrucât proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun
dezbaterii şi consultării cetăţenilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante;
- şi pentru că până în prezent s-a procedat la elaborarea proiectului de stemă cu
susţinerea unui grafician heraldist abilitat de Comisia naţională.
Consider oportun şi propun adoptarea de către Consiliul local al oraşului Buzias a
PROIECTULUI de HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUŞIREA PROIECTULUI STEMEI ORAȘULUI
BUZIAȘ, în forma inițiată.

PRIMAR

EC. SORIN MUNTEANU

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI BUZIAȘ
REFERAT
Subsemnații Stanca Adrian, în calitate de manager al Casei de Cultura Orășenești
Buzias și Dămian Cristina Lavinia inspector în cadrul Compartimentului Strategii și
Implementare Proiecte având în vedere:
- faptul că până în prezent oraşul Buzias nu are o stemă reprezentativă aprobată care
să simbolizeze, într-o formă concentrată, ocupaţiile locuitorilor, tradiţiile istorice şi realităţile
economico-sociale şi culturale ale localităţii;
- procesul verbal de predare – primire înregistrat cu nr. 11058/2017, privind
documentația pentru Stema Orașului Buziaș, întocmită de către S.C. AVA STUDIO S.R.L. ;
- faptul că, în conformitate cu prevederile art.36 alin.1 și alin.9 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local este cel care are competenţa să îşi însuşească varianta de stemă
- prevederile art. 1 H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor
Propunem adoptarea hotărârii de către Consiliu local privind ÎNSUŞIREA
PROIECTULUI STEMEI ORAȘULUI BUZIAȘ, în forma inițiată.

MANAGER AL CASEI DE CULTURA ORASENESTI BUZIAS
STANCA ADRIAN
COMPARTIMENTULUI STRATEGII ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE
INSP. DĂMIAN CRISTINA LAVINIA

