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  Nr.5098/11.05.2021 

 

 

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ 

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, autoritatea executivă 

din Comuna Ernei, aduce la cunoștință publică anunțul de intenție referitor la 

elaborarea proiectului de hotărâre nr.26/11.05.2021 privind însușirea variantei 

finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș, ce urmează a fi 

supus spre adoptare Consiliului Local al Comunei Ernei, județul Mureș. 

Persoanele fizice și juridice interesate pot consulta 3 (trei) variante de steag 

și proiectul de hotărâre la sediul Primăriei Comunei Ernei, la panoul de afișaj al 

Primăriei și pe site-ul Primăriei Comunei Ernei, începând cu data de 11.05.2021. 

Cei interesați pot prezenta în scris, până la data de 21.05.2021, propuneri, 

sugestii sau opinii cu caracter de recomandare la sediul Primăriei Comunei Ernei, 

telefon 0265-335206 sau adresă e-mail: ernei@cjmures.ro. 

În situația în care nu vor fi depuse propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 

proiectul de hotărâre supus dezbaterii, acesta va fi înaintat spre analiză și aprobare, 

autorităților deliberative din comuna Ernei, județul Mureș, respectiv Consiliul 

Local al Comunei Ernei, în forma în care a fost făcut public. 
 

 

 

                   PRIMAR,                                   SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

                 Jánosi Ferenc                                                Hochbauer Mihály 

 

http://www.primariaernei.ro/


 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

        
 

 

 

HOTĂRÂREA (PROIECT nr.26 din 11 mai 2021) 
privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș 

 

 

Consiliul Local al Comunei Ernei, întrunit în şedinţă ordinară de lucru în data de __.06.2021, 

având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Ernei nr.5096/11.05.2021, raportul de specialitate 

al Compartimentului administrație publică locală, comunicare, secretariat, autorizare si controlul 

activității economice nr.5097/11.05.2021, precum şi avizele comisiilor de specialitate 

nr.____/__.__.2021, 

-anunțul de consultare publică nr.5098/11.05.2021, 

-procesul-verbal de afișare nr.5100/11.05.2021 a celor 3 (trei) variante de steag supuse 

dezbaterii publice, 

-Hotărârea Guvernului nr.698/06 iulie 2011 privind aprobarea stemei comunei Ernei, judeţul 

Mureş,  

-dispozițiile art.1 alin.(2), art.2 și ale art.3 din Legea nr.141/2015 privind arborarea și folosirea 

de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

-în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și alin.(14), art.139 alin.(1), precum și cele ale art.196 

alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂREȘTE 

 

Art.1.Se însușește varianta finală a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș, 

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform anexei nr.2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei Ernei, care o va 

transmite Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografic din cadrul Academiei Române si 

la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice. 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare, devine obligatorie și produce efecte, în termen de 5 

zile de la data comunicării oficiale către Prefect. 

Inițiator,                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

PRIMAR,                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.  

Ferenc JÁNOSI                                                                                                       Mihály HOCHBAUER 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI 
 

 



 

 



 



 



Anexa nr.2 la proiectul H.C.L. Ernei nr.26/11.05.2021. 

 

Primaria Comunei Ernei 

Judetul Mureș 

                                               

“STEAGUL COMUNEI ERNEI” 

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale steagului 

Comunei  Ernei, din judeţul Mureș 

 

 
Descrierea heraldică a steagului: 

 

Steagul Comunei Ernei- reprezintă o panză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și 

lungimea drapelului de 2/3, de culoare albastru (azur),  cu stema localitații imprimată în centru.   

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

 

Semnificatiile elementelor  si a culorilor din steag:  

 

Descrierea stemei 

 

Stema comunei Ernei, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu 

marginile rotunjite, despicat. 

În partea superioară, în dreapta, în câmp argintiu, se află un pepene de aur pe o frunză 

verde. 

În partea superioară, în stânga, în câmp albastru, se află o barză de argint. 

În vârful scutului, în câmp verde, se află un disc cu motiv solar de aur și o seceră de 

argint. 

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

 

Semnificațiile elementelor însumate 

 

Fondul de argint reprezintă apa râului Mureș, care mărginește comuna. 

Pepenele galben (Cucumis melo) face referire la ocupația tradițională a locuitorilor. 

Barza (simbol al stabilității și devoțiunii familiale) reprezintă pasărea ocrotită în zonă. 

Discul și secera semnifică valoroasele vestigii arheologice din epoca bronzului, 

descoperite pe teritoriul localității. 

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. 

Culoarea albastă (sau azur) - reprezintă apa dar şi aerul, cel mai nobil element după foc, 

blândeţea, frumuseţea, nobleţea şi buna credinţă. 

 
Inițiator,                                                                                                              Avizat pentru legalitate 

PRIMAR,                                                                             SECRETAR GENERAL AL U.A.T.  

Ferenc JÁNOSI                                                                                                       Mihály HOCHBAUER 
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                                                                                                                         Nr.5096/11.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, 

județul Mureș 

 
Având în vedere: 

-prevederile art. 1 alin.(2), art.2 și ale art.3 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea 

de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Luând în considerare eforturile de constituire a identității comunei Ernei, realizarea steagului 

localității reprezintă un pas important, acesta fiind blazonul și cartea de vizită a oamenilor ce 

conviețuiesc pe aceste meleaguri. 

Proiectul modelului de steag al Comunei Ernei, precum și descrierea și semnificațiile 

elementelor însumate ale acestuia sunt prevăzute în anexele nr. 1 și nr.2. 

Pe steagul unității administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă și stema unității administrative-

teritoriale, aprobată conform Hotărârea Guvernului nr.698/06.07.2011 privind aprobarea stemei 

comunei Ernei, județul Mureș, publicată în Monitorul Oficial, nr. 0529 din 27 iulie 2011. 

Proiectul modelului de steag al Comunei Ernei va fi supus dezbaterii publice și consultării 

locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. 

Propunerea pentru proiectul modelului de steag al comunei Ernei conține 3 (trei) variante, în 

vederea stabilirii, în urma dezbaterii publice și a consultării locuitorilor, a variantei finale. Cele 3 (trei) 

variante ale proiectului modelului de steag, sunt cuprinse în anexa Anunțului public 

nr.5098/11.05.2021, 

Hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului de steag se va transmite 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

In conformitate cu prevederile: 

-art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în vederea respectării prevederilor legale în vigoare, propun aprobarea unui proiect de hotărâre 

privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, județul Mureș. 

Față de cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

Iniţiator, 

                                                                          PRIMAR,                                                                                        

                                                                       Ferenc JÁNOSI 
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                                                                                                                         Nr.5097/11.05.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de steag al comunei Ernei, 

județul Mureș 

 
 

In conformitate cu prevederile Legii nr.141/2015 județele, municipiile, orașele și comunele din 

România pot avea un steag propriu și unic, pe baza hotărârii autorității deliberative, respectiv Consiliul 

Local Ernei. Până la data prezentei inițiative nu exista un steag propriu și unic al comunei Ernei care să 

definească in mod unitar localitatea noastra. Potrivit art.1 alin.(2) din Legea nr.141/2015 fiecare unitate 

administrativ-teritoriala poate supune aprobarii Guvernului steagul propriu și unic pe baza hotărârii 

autoritatii deliberative. Nerespectarea prevederilor privind constituirea unui steag propriu unic și 

distinct al localitatii este calificată contravenție și se sancționează cu amenda potrivit art.5 din Legea 

nr. 141/2015. Pe steagul unității administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă și stema unității 

administrative-teritoriale, aprobată conform Hotărârea Guvernului nr.698 din 06 iulie 2011 privind 

aprobarea stemei comunei Ernei, județul Mureș, publicată în Monitorul Oficial, nr. 0529 din 27 iulie 

2011. 

 Descrierea heraldica a steagului și semnificațiile elementelor insumate sunt detaliate  în anexa 

nr. 2 la proiectul de hotarare. Conform art.3 din Legea nr. 141/2015 proiectul modelului de steag al 

unitatilor administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice și consultării locuitorilor, în vederea 

stabilirii variantei reprezentative.  

Având în vedere cele menționate vă supunem spre aprobare varianta steagului comunei Ernei.  

 

 

 

Întocmit, 

Compartimentul administrație publică locală, comunicare, secretariat, autorizare și controlul 

activității economice. 

Nerghes Janos, consilier 
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