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H O T A R A R E A NR. 13/2012
privind insusirea variantei finale a proiectului stema comunei Densus
Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara;
Avand in vedere expunerea de motive intocmita de primarul comunei Densus,
din care reiese necesitatea si oportunitatea insusirii variantei finale a proiectului stema
comunei Densus, raportul compartimentului de resort si avizul favorabil al comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Densus;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 102/21.09.1992, privind stema tarii si
sigiliul statului, precum si a prevederilor Hotararii Guvernului nr. 25/16.01.2003, privind
stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judetelor,
municipiilor, oraselor si comunelor;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (9), art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1),
litera „b” din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
H O T A R A S T E:
Art. 1.- Insuseste stema comunei Densus, varianta finala, conform anexei nr.
1 la prezenta hotarare.
Art. 2.- Aproba explicatia heraldica a culorilor si simbolurilor, conform
anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 3.- Prezenta hotarare impreuna cu anexele care fac parte integranta din
prezenta hotarare, se va comunica prin grija secretarului comunei Densus, Consiliului
Judetean Hunedoara, pentru continuarea demersurilor necesare privind aprobarea stemei
prin hotarare a Guvernului.
Art. 4.- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara, Consiliului Judetean Hunedoara, Primarului comunei Densus si
compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei comunei
Densus.
Densus, 29 februarie 2012
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOGDAN DANIEL
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Densus, din data de 29 februarie 2012, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum: 11 voturi
„pentru”, 0 voturi ”abtineri”, 0 voturi „contra”.
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Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 13/2012

“STEMA COMUNEI DENSUS “

MEMORIU
JUSTIFICATIV PRIVIND DESCRIEREA SI SEMNIFICATIA ELEMENTELOR
STEMEI

VARIANTA I

Descrierea heraldica a stemei:
Stema are forma de scut triunghiular cu marginile rotunjite, timbrate cu o
coroana murala de argint cu turn.
Scutul triunghiular respecta conventia nationala privind stemele comunale.
Coroana murala cu un turn crenelat semnifica faptul ca localitatea are rangul
de comuna.

Semnificatia elementelor stemei:
Scutul cu sabie de argint simbolizeaza pe Traian si Decebal.
Crucea ortodoxa face referire la Biserica Monument Istoric “Sfantul Nicolae”
din Densus, una dintre cele mai vechi biserici din tara.
Braul undat de argint semnifica hidrografia localitatii.
Calimara cu pana face referire la familia Densusienilor, o familie de
intelectuali de la care provine si numele localitatii Densus.

Densus, 29 februarie 2012

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BOGDAN DANIEL
VIZAT,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

