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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 989/2021 

privind aprobarea modelului de steag 

al județului Covasna 

 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și 

folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, „Fiecare unitate 

administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe 

baza hotărârii autorității deliberative.” 

        În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind 

arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, „Pe 

steagurile unităţilor administrativ-teritoriale pot fi reproduse şi stemele unităţilor 

administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum şi denumirile acestora în 

formatul comună/oraş/municipiu, după caz, judeţul şi România.” 

         Considerată drept adevărata imagine a comunităţilor urbane și rurale, stema este 

blazonul şi cartea de vizită a oamenilor ce convieţuiesc pe meleagurile respective și 

simbolizează într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice 

şi social-culturale locale, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 

 Stema judeţului Covasna a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2007, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 17.08.2007. 

 Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unităţii administrativ– 

teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și al județului după caz, a unui 

steag unic şi reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului de steag al 

județului Covasna. Forma şi dimensiunile modelului de steag al județului Covasna sunt cele 

stabilite în condiţiile legii, pentru drapelul României. 

          Consiliul Județean Covasna a adoptat Hotărârea nr. 92/2015 prin care și-a însușit 

proiectul modelului de steag. Prefectul județului Covasna și-a exercitat controlul de legalitate 

asupra Hotărârii nr. 92/2015, conform adresei nr.ad. 12439/2015. 

 Conform art. 3 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 141/2015, Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat prin adresele nr. 4811/2021 și nr. 2591/2021 

avizul consultativ al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a 

Academiei Române (CNHGS). Prin adresele nr. 10/2021, respectiv nr. 13/2021, CNHGS 

a transmis avizul consultativ cu recomandări cu privire la modelul de steag al județului 

Covasna. 

Menţionăm că proiectul de hotărâre a Guvernului este un act administrativ cu 

caracter individual, astfel încât îi sunt incidente prevederile art. 6 alin. (2) din anexa la 

Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, 



2 

 

la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 

documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor 

documente, în vederea adoptării/ aprobării, cu modificările ulterioare. 

 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea modelului de steag al județului Covasna. 

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 

 

Cseke Attila Zoltán 

 


