proiect nr. din 2022
privind aprobarea proiectului modelului de steag al comunei Vulcana-Băi,
județul Dâmbovița
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 136 alin. (4) din
Constituția României, republicată,
b) art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009,
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
d) art. 1 alin. (2), art. 3, art. 6-art.13, art. 75, art. 84, art. 85, art. 95 alin. (2), art. 96,
art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106 alin. (1) și alin. (2), art. 127 alin.(3) , art. 129 alin. (1), alin.
(2) lit. a) și alin. (3) lit. a ), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) (2),
art. 240 și art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
e) art. 1 – art. 3 Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile
administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
f) Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 22 februarie 2022 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Vulcana-Băi;
g) Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 30 septembrie 2020 privind aprobarea
Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația
proiectelor de hotărâre cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al
Comunei VULCANA-BĂI;
g) Hotărârii Consiliului Local nr. din 30 mai 2022 privind alegerea președintelui și a
potențialului președinte de ședință pentru durata ședinței următoare,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Vulcana-Băi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. din iunie 2022;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Vulcana-Băi, înregistrat sub nr. din iunie 2022;
c) avizul Comisiei de specialitate A, în domeniile: comuna Vulcana-Băi, organizarea
proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituțiilor publice, ale societăților de interes local, dezvoltarea economico-socială și
administrarea domeniului public și privat ale comunei,
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului
Local privind stabilirea de măsuri pentru aprobarea proiectului de steag al comunei VulcanaBăit, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. /2022 în Registrul special
pentru evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la
ședințele publice ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul:
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.vulcanabai.ro
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a)
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VULCANA-BĂI, întrunit în cea de-a 20-a
ședință ordinară din mandatul 2020-2024, adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - (1) Se aprobă proiectul modelului de steag al comunei Vulcana-Băi, potrivit
anexei nr. 1.
(2) Se aprobă descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale proiectului
modelului de steag al comunei Vulcana-Băi, potrivit anexei nr. 2.
Art. 2. - Se împuternicește primarul comunei pentru a face demersurile necesare
obținerii aprobării modelului de steag al comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița prin

Hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul
Administrației.

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Art. 3. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta.
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei VulcanaBăi, prefectului județului Dâmbovița, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic,
la adresa www.vulcanabai.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE”,
pentru înscrierea în Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative, prin grija
directorului general al Direcției generale pentru monitorizarea procedurilor administrative.
INIȚIATORUL PROIECTULUI,
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Anexa nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local nr. /20022

avers

90 cm

135 cm
revers

90 cm

135 cm

Material textil: polyester sau satinat

Anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Local nr. /20022

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIA
elementelor însumate ale modelului de steag al
comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița
Descrierea steagului
Modelul de steag al comunei Vulcana-Băi este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu
proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă, în mijloc sunt
inscripționate două cercuri concentrice, iar în interiorul acestora se află stema comunei. Între
cele două cercuri concentrice este scrisă denumirea localității „COMUNA VULCANA-BĂI” și
anul atestării documentare. Deasupra stemei comunei și în cele două colțuri ale steagului se
află câte o cruce trifoi.
Ambele fețe ale steagului (față și verso) sunt identice.
Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.
Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului
Descrierea stemei
Stema comunei Vulcana-Băi se compune dintr-un scut triunghiular în fascie, având
scut central în inimă și firmament cu denumirea comunei.
Scutul central, reprezintă stilizat o sursă de apă arteziană, puternic mineralizată, de
tipul celui cunoscut în zonă sub numele de „Ovesa”.Culorile utilizate, obișnuite în heraldică, încearcă să simbolizeze: roșul – vitalitatea
locuitorilor acestor meleaguri, albastru ceruleum – puritatea aerului, albastru de Prusia – apele
minerale și de suprafață, iar orange – bogăția conținutului de minerale a surselor, fondul
scutului central fiind smalțul argintiu.
Semnificațiile elementelor însumate:
Deasupra stemei comunei și în colțurile de jos ale steagului sunt trei cruci trifoi de
culoare albastru simbolizând cele trei sate componente ale comunei, respectiv: satul „VulcanaBăi” reprezentat prin crucea de dimensiune mare de deasupra stemei comunei, satul „Vulcana
de Sus” reprezentat prin crucea din colțul stâng jos al steagului și satul „Nicolaești” în colțul din
dreapta jos al steagului, care simbolizează că cetățenii fiecărui sat sunt eminamente de religie
ortodoxă, trăind în deplină armonie cu ceilalți cetățeni care aparțin oricăror alte culte religioase
recunoscute în România.
Culoarea albastră a crucilor are simbolul a tot ce este legat de spiritualitate: „Albastrul,
simbolul adevărului și al veșniciei lui Dumnezeu, căci ceea ce este adevărat este veșnic, va
rămâne întotdeauna simbolul nemuririi omenești”. Totodată, albastrul, simbolizează și
existența la nivelul comunei Vulcana-Băi a apelor minerale sulfuroase, pentru cură internă, și a
celor iodate, pentru cură externă.
Sub stema comunei Vulcana-Băi și a cercurilor concentrice, pe o panglică de culoare
galben-auriu, se înscrie NIHIL SINE DEO!, cu litere de culoare albastră.
Steagul poate fi confecționat și prin utilizarea de franjuri de culoare aurie, pe cele trei
laturi ale sale

