
JUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.83/2021

Privind fnsu$irea variantei finale a proiectuIui de stem肴a comunei Sita Buzaului

Consiliu=ocal al comunei Sita BuzauluiJudetul Covasna,intrunit in

Sedinta ordinara din data de 27. 10.2021 analizand referatul de aprobare al primarului

referitor la proiectしIl de hotarare privind insu拒ea variantei finale a proiectului de stem肴

a comunei Sita BuzaulしIi;

VaZand ca proiectul de hotarare este insotit de rapo血I compartimentului de

SPeCialitate din cadrul primariei,PreCし1.m Si de avizul comisiei de specialitate in domeniul

invatamant,Sanatate Si familie,aCtivitati social culturale si culte precum si de avizul

SeCretarului general al comunei;

in baza prevederilorart工alin. 3-5?i ale art. 2 din H. G. nr. 25/2003 privind

Stab晶ea metodologiei de elaborare, rePrOducere?i folosire a stemelorjudetelor, municipiilor,

Ora?elor g亘ommelor ,ale prevederilor art・ 1 0 din Legea nl∴ 1 02/ 1992 privind stema廟i?i

Sigiliul statulしIi si ale art.129,alin・l si alin・14 din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,Cu mOd描carile si completarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139,alin.l si art.196, alin工Iit. “a” din O.U.G. nr.

57/201 9 privind Codu! administrativ’Cu mO捕carile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

A畦上Se insuse$te Varianta finala a proiectului de stem肴a comunei Sita Buzaului,

judetul Covasna, COnform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hot肴r会re.

坐迫Se aproba explicatia heraldic着a culorilor si simbolurilor c。nform an。X。i皿2

1a prezenta hotむare.

坐王CしI data adoptarii prezentei se abroga Hotararea nr.8/202 1 privind insu扉rea

¥′ariantei finale a proiectし1lui de stema a comunei Sita Buzaului.

仝工迫Ducerea la fndeplinire a prezentei hot講ri revine prlmarului com叩ei Sita

Buzaului, Care O Va tranSmite Comisiei Judetene de Heraldic為, Genealogie?i Sigilografie

din cadru青Consiliului Judetean Covasna.

27.10.2021

PRESEDINTE

ndar Petru NTRASEMNEAZA.

圏図四

Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:

- 1 exemplar Prefectura Judetului Covasna

- l exemplar dosar sedinta consiliu=ocal

- l exemplar Comisiei Judetene de Heraldica, Genealogie?i Sigilografie



Anexa Nr. 1 la HCL

Președinte de ședință, Secretar General

al comunei,



                                                                                      Anexa nr.2 la HCL nr.83/2021 

Primăria Comunei Sita Buzăului 
Judeţul Covasna 
 
                             “STEMA COMUNEI  SITA BUZĂULUI” 

 
  Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei 

Comunei Sita Buzăului, din judeţul Covasna 
 

Descrierea heraldică a stemei: 
 

Stema comunei Sita Buzăului, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un 
scut francez medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat, cu bordură de aur 
încărcată cu patru crenguțe de brad cu con, în culori naturale. 

În partea de sus, în câmp albastru, se află un munte de argint cu trei piscuri, 
asuprit de o cruce treflată de aur. 

În vârf, în câmp roșu, deasupra unui brâu undat de argint, se află un cerb de 
aur, trecând spre stânga, conturnat spre dreapta. 

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 
 
 

 Semnificaţiile elementelor stemei: 
 
Crucea, face trimitere la Mănăstirea “Schimbarea la Față” și la credința 

locuitorilor. 
Muntele cu trei piscuri semnifică forma de relief predominantă în zonă.   
Cerbul şi crenguțele de brad cu con simbolizează bogăţia cinegetică şi 

silvică a zonei.  
Brâul undat semnifică hidrografia localității, râul Buzău. 
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul 

de comună. 
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