
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Nr.  ______   din 27.06.2018 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 

privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
   

Examinând expunerea de motive nr. 11448 din 14.06.2018, înaintată de Primarul 

Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 

11449 din 14.06.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

 Văzând avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei pentru urbanism și 

administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. ___ din 27.06.2018 al Comisiei juridice, 

precum şi avizul de legalitate  nr.  _____  din 27.06.2018   al Secretarului Municipiului 

Roman; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de 

către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), ale art. 45, precum şi ale art. 115 

alin. (l) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Aprobă proiectul de steag al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1 și 

nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 

Art. 2. Se înlocuiește anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 88/27.04.2018 cu 

anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la prezenta hotărâre; 
 

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 88/27.04.2018 rӑmân neschimbate; 

 
Art. 4. Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va întocmi documentația 

necesară promovării proiectului de hotărâre a Guvernului României privind aprobarea 

steagului Municipiului Roman. 

     
    Art. 5. Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, autorităţilor 

şi persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

               Consilier,                                           Secretarul Municipiului Roman, 

       Constantin GHICA                                         Gheorghe CARNARIU 



                                                                                                            Anexa nr.1 

 



                                                                                                            Anexa nr.2 

 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE 

elementelor însumate ale stegului 

Municipiului Roman, judeţul Neamţ 

 
Descrierea heraldică a steagului: 

 

Steagul Municipiului Roman este format conform anexei nr.1, dintr-o panză dreptunghiulară 

cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, având fondul violet şi o bandӑ verticala albӑ, 

impartind steagul in 3 – doua benzi laterale violet si una alba in mijloc. 

La 1/2 din lungime si ½ din laţime este imprimată stema municipiului Roman, plasată pe un 

medalion auriu, pe culoarea alba a steagului. 

 În jurul stemei, la stângӑ este inscripţionat statutul localităţii “MUNICIPIUL” iar în partea 

dreaptă denumirea „ROMAN”, ȋn partea de sus, deasupra stemei “crucea” ca simbol al creştinataţii şi 

a faptului cӑ ȋn Roman este ctitoritӑ Arhiepiscopia Romanului si Bacӑului. 

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

 

Semnificaţiile elementelor şi a culorilor din drapel; 

 

Descrierea stemei 

Stema municipiului Roman se compune dintr-un scut triunghiular roșu cu marginile rotunjite, 

pe care se aflӑ un cap de mistreţ cu colţi de argint, redat din profil, spre dreapta. 

Scutul este timbrat de o coroanӑ muralӑ de argint cu 5 turnuri crenelate. 

 

Semnificațiile elementelor însumate 

Capul de mistreţ este cea mai veche reprezentare heraldicӑ a localitaţii, semn al continuitaţii 

şi al statorniciei acestei comunitӑţi umane. 

Coroana murală cu 5 turnuri crenelate încadrează localitatea în categoria oraşelor, vorbeşte 

despre unitatea obştii şi desemneazӑ, totodata, locul pe care aceastӑ asezare ȋl ocupӑ in ierarhia 

oraşeneascӑ, având rang de municipiu. 

 

Semnificațiile culorilor reprezentate 

Roşul simbolizează putere, generozitate, dragoste, dorinţa de a servi patria. 

Auriul si argintiul simbolizeazӑ forțӑ, bogăție și puritate.  

Albul transmite puritate, curӑţenie si neutralitate. 

Violetul este o culoare a masurii, reprezintӑ luciditate şi actiune cugetatӑ, echilibru ȋntre 

pamânt şi cer, spirit şi inţelepciune. 

 

 

 
 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează Secretar, 

 



 

                         
      MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 

 

Emitent: CABINET PRIMAR 

Nr. 11448 din 14.06.2018                               E-mail: primar@primariaroman.ro 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

La proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 

 privind  aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman 

 

 

Legea nr. 141 adoptată de către Parlamentul României la data de 11.06.2015, 

reglementează condițiile privind aprobarea, arborarea și folosirea de către unitățile 

administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local. 

Deoarece prin H.C.L. Roman nr. 88/27.04.2018 s-a aprobat o formă de drapel 

care nu corespunde prevederilor legii sus-amintite, se impune modificarea acesteia, în 

forma prezentată în Anexa 1 la prezenta. 

Astfel, în concordanță și cu ultimele recomandӑri ale Comisiei Naționale de 

Heraldică și Genealogie a Academiei Române, care sugereaza ca stema localității sa fie 

imprimatӑ în centrul steagului, propunem ca aceasta sӑ fie plasată pe un medalion auriu 

și înconjurată de un bandou circular auriu pe care este înscris statutul de MUNICIPIU 

și numele orașului ROMAN, separate de o cruce simbolizând faptul că aici este ctitorită 

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, acest medalion fiind amplasat numai pe culoarea 

alba a steagului. 

Toate semnificațiile elementelor însumate și ale culorilor steagului sunt 

explicitate în Anexa 2 la prezenta. 

Proiectul de față este lansat în consultarea locuitorilor municipiului și se supune 

dezbaterii publice, potrivit normelor legale în vigoare. 

 

Faţă de cele prezentate rog domnii consilieri să se pronunţe prin vot. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu MICU 



 

 

 

                 
  MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1  www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
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Emitent: Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  

Nr. 11449 din 14.06.2018                       E-mail: urbanism@primariaroman.ro 

 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 88 din 27.04.2018 

privind aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman  

 

 

          Văzând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre promovate de 

Primarul Municipiului Roman - dl. Lucian Ovidiu Micu, am constatat 

următoarele: 

 

Sub aspectul oportunităţii: însușirea formei actuale a proiectului de  

steag al Municipiului Roman este necesară și oportună în procesul de promovare 

a hotărârii Guvernului şi cerințelor Comisiei Naționale de Heraldică și 

Genealogie a Academiei Române, prin care se va aproba steagul unității 

administrativ-teritoriale; conformarea la rigorile heraldicii este esențială în 

adoptarea celui mai semnificativ simbol al localității, astfel încât acesta să fie 

insuşit şi aprobat de Guvern.  

 

Sub aspectul legalităţii: apreciem că se impune adaptarea propunerii 

noastre la prevederile Legii nr. 141/2015, prin emiterea unui act administrativ de 

aceeaşi natură cu cel inițial şi emis de aceeaşi autoritate publică, respectiv prin 

hotărâre a Consiliului Local Roman.    

 

      În concluzie,  apreciez  proiectul ca legal şi oportun şi recomand 

aprobarea acestuia.                                                  

 

 

Arhitect Şef 

 


