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  În conformitate cu prevederile art.7, alin.2  din Lg.nr.52/2003 ,republicată , și prevederile art.1,  alin.4 
din H.G.nr.25/2003  la sediul și   pe site-ul primăriei comunei Daia  s-a afișat/publicat următorul  anunț : 

  Autoritatea locală a comunei Daia supune dezbaterii publice  elaborarea  următorului proiect 

de  act normativ  : 

 1.Proiect de hotărâre  însușirea proiectului stemei comunei Daia  care va fi supus  dezbaterii și 

adoptării  în  ședința ordinară a C.L.Daia din data de 29.04.2014  , care este  ședință publică . 
  Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul  de act 

normativ până la 25 .04 . 2013 , ora 16,00  și vor specifica articolul sau articolele din proiectul  de act normativ 
la care se referă, menţionând data trimiterii şi data primirii, persoana şi datele de  contact  ale expeditorului . 

  Propunerile , sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi depuse la sediul primăriei  comunei Daia 

în termenul sus-menționat ,la persoana desemnată pentru relația cu societatea civilă , d-na  Ștefan Elena , în zilele 
lucrătoare , între orele de program , 8,00 -16,00 . 

 

 Proiectul stemei a fost adoptat și prin hotărârea nr.19/2003 , dar a fost analizat de către Comisia  judeteana 

pentru analiza proiectelor de steme ale  unităților administrativ -teritoriale de pe  raza 

județului Giurgiu în data de 03.04.2014  prin care se solicită corectarea descrierii  stemei după 

cum urmează : 

 ,,SCUT ALBASTRU CU UN ȘEF VERDE , ÎNCĂRCAT CU 3 INFLORESCENȚE DE 

 FLOAREA-SOARELUI DE AUR. ÎN CENTRUL SCUTULUI SE AFLĂ O PASĂRE DE 

 PRADĂ, ARMATĂ CU ROȘU, CU UN ȘARPE ÎNCOLĂCIT ÎN GHIARE, TOTUL DE 

 ARGINT ,, 
 

 

 PRIMAR      SECRETAR 
VASILE BARBU-MIHAIL    NICULINA CHIRAN 
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PROIECT DE HOTARARE   
 

 privind  însușirea proiectului stemei comunei Daia       
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

         -adresa nr.4207/03.04.2014 a Comisiei judetene pentru analiza proiectelor de steme ale 

 unităților administrativ -teritoriale de pe raza județului Giurgiu 

          -procesul -verbal înregistrat sub nr. 1823 / 2014 de afisare /mediatizare a proiectului stemei 

 comunei Daia   , anunțul nr.1821/ 2014         

 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 1824 /2014 

 -raportul secretarului comunei Daia nr. 1825 /2014 

 -raportul de avizare al comisiei   juridice nr. / 2014 

 -prevederile art.10 din Lg.nr.102/ 1992 privind stema tarii şi sigiliul statului 

 -prevederile  H.G. nr.25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi 

 folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor 

 -prevederile art.7 , alin.2  din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în  administraţia 

publica , republicată 

 -prevederile H.C.L.Daia nr.19/2003 privind însușirea modelului stemei comunei Daia 
 

 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice  locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 
  

H O T A R A Ş T E 

 

  Art. 1 .Se însușește  proiectul  stemei comunei Daia, județul Giurgiu, conform anexei 

 nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

  Art.2. Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei  Daia, 

 județul Giurgiu  sunt prevăzute în  anexa nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta 

 hotărâre . 

  Art.3.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei  Daia. 

 
 PRIMAR     AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

 VASILE BARBU -MIHAIL     NICULINA CHIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.1 la proiectul  de hotărâre  privind  însușirea proiectului stemei comunei Daia        

 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la proiectul  de hotărâre  privind  însușirea proiectului stemei comunei Daia        
 

 

 Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei  Daia, județul Giurgiu 

 

 

 

 Descrierea stemei 

 

  Stema comunei  Daia, județul Giurgiu , potrivit anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre se 

compune : 

 ,,SCUT ALBASTRU CU UN ȘEF VERDE , ÎNCĂRCAT CU 3 INFLORESCENȚE DE 



 FLOAREA-SOARELUI DE AUR. ÎN CENTRUL SCUTULUI SE AFLĂ O PASĂRE DE 

 PRADĂ, ARMATĂ CU ROȘU, CU UN ȘARPE ÎNCOLĂCIT ÎN GHIARE, TOTUL DE 

 ARGINT ,, 

  Scutul este timbrat cu o coroană murală , din argint ,cu un turn crenalat ,  simbolizând 

statutul de comună al localității . 
 

 

 

 

  Semnificațiile elementelor însumate ale stemei comunei  Daia, județul Giurgiu 

 

 

 Floarea-soarelui din partea superioară a scutului , reprezintă simbolul activității agricole , agricultura 

fiind ocupația de bază a locuitorilor comunei Daia. 

 Pasărea de pradă și șarpele din ghearele acesteia , reprezintă simbolul vechii denumiri a localității 

Daia , atestată documentar sub numele ,, ȘERPĂTEȘTI ,,  prin actul de danie a marelui voievod Mihai Viteazul  

către ,, jupa Ivan mare dvornic ,,  pentru  ,,  a lui credincioasă și dreaptă slujbă și vărsare de sânge care a 

vărsat pentru domnia mea ,, la Călugăreni .Boierul IVAN și  ,, feciorii lui câți Dumnezeu îi va dărui ,, Mihai 

Viteazul îi dăruiește ,, tot satul ȘERPĂTEȘTI și cu tot hotarul din câmpu și din pădure și din apă și cu balta 

anume CRIVA ,, ( 1595 – noiembrie 12, Tîrgoviște ) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


