
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba şi  
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 14.02.2014  

 
Consiliul județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 16.04.2014; 

 Luând în dezbatere: 
• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului de 

revizuirea Stemei Judeţului Alba; 
• raportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 6487/ 

2014 privind însuşirea proiectului de revizuirea Stemei Judeţului Alba; 
Tinând cont de procesul verbal nr. 647 din 16.01.2014 privind informarea şi consultarea 

locuitorilor judeţului Alba cu privire la revizuirea Stemei Judeţului Alba şi procesul verbal nr. 
2013 din 07.02.2014 încheiat cu ocazia dezbaterii publice referitoare la proiectul de stemă; 

Având în vedere prevederile : 
o art. 1 - (5) din H:G. nr. 25/2003 privind Metodologia de elaborare, 

reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi 
comunelor; 

o art. 91 – (1) lit.(f) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată; 

 În temeiul art. 97 – (1) și art. 115 –(1) lit.(c), din Legea nr. 215/2001, privind 
administrația publică locală, republicată, adoptă prezenta: 

 
H O T Ă R Â R E : 

 
Art.1. Se însuşeşte propunerea de revizuire a Stemei Judeţului Alba, sub forma unui 

scut tăiat prin trasarea unei linii orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de 
jos este despicat în două câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 
- în primul câmp din partea de jos, pe fond albastru se află un legionar roman de 

argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în mâna 
dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru cu inscripţia V.R.R. ; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află sigiliul lui Avram Iancu, un 
brad verde pe un oval auriu încadrat de inscripţia SIGILLU PRAEFECTUREI 
AURARIE GEMINE. 

Art.2. Modelul original al Stemei Judeţului Alba este prevăzut în anexă – parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 14.02.2014 privind 
însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al județului Alba și se comunică: 
- Instituția Prefectului -  Județul Alba; 
- Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism; 
- Direcţia Tehnică; 
- Direcţia Dezvoltare şi Bugete; 
- Direcţia Juridică şi Administraţie Publică; 
- Direcţia Relaţii Pulbice şi Informatică. 

 
                 PREȘEDINTE,                AVIZAT 
                ION DUMITREL                   SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                         MARIANA HURBEAN 
 
Alba Iulia, 15.04.2014     
Înregistrat sub nr. 100 



                                                                ANEXĂ 
 la Proiectul de Hotărâre nr. 100 din 15.04.2014 

 
 
 
 
 

 



DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIA  
STEMEI JUDEŢULUI ALBA 

 
 
Descriere 
 
 Stema Judeţului Alba are forma unui scut tăiat prin trasarea unei linii 

orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de jos este despicat în 

două câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 

- în primul câmp din partea de jos, pe fond albastru se află un legionar 

roman de argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta 

şi ţinând în mâna dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru cu 

inscripţia V.R.R. ; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află sigiliul lui Avram 

Iancu, un brad verde pe un oval auriu încadrat de inscripţia SIGILLU 

PRAEFECTUREI AURARIE GEMINE. 

 

Semnificaţia elementelor însumate: 
 

Coroana de oţel semnifică locul central al judeţului Alba în suita de 

evenimente istorice care au culminat cu Marea Unire de la 1918 şi încoronarea 

suveranului României Mari. 

 

Legionarul roman exprimă intensul proces de romanizare desfăşurat în 

antichitate în zonă, iar inscripţia V.R.R. (virtus romana rediviva) "renaşterea 

străvechilor virtuţi ostăşeşti în descendenţii colonişti romani" 

 

Sigiliul lui Avram Iancu este un simbol al revoluţiei române de la 1848 – 1849 

din Transilvania un însemn al autorităţii prefectului general al oştirii române, Avram 

Iancu. Este o mărturie a organizării militare şi administrative a Ardealului. Prin cele 

15 legiuni, cea mai mare fiind Auraria Gemina, cu sediul la Cîmpeni, Avram Iancu a 

realizat prima încercare revoluţionară de organizare administrativă a Transilvaniei. 

Bradul este la rândul său un simbol al munţilor, veşnic verde, drept, înfruntând 

furtunile, nedezlipit de munte, precum moţii şi strămoşii lor dacii.  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului de  

revizuire a Stemei Judeţului Alba şi  
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 14.02.2014 

 
Stema Judeţului Alba a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 

645/1993 fiind astfel prima stemă a unui judeţ, elaborată imediat după consacrarea 
cadrului legal în domeniu. 

În lunile octombrie – noiembrie 2013 a fost supusă consultării locuitorilor judeţului 
Alba, o nouă variantă pentru stema judeţului Alba, având elemente heraldice ce 
simbolizează evenimente ce au marcat perioade fundamentale ale istoriei naţionale şi 
locale, realizată în conformitate cu Metodologia pentru elaborarea şi avizarea stemelor de 
localităţi şi judeţe elaborată de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie 
a Academiei Române. În data de 07.02.2014 a avut loc dezbaterea publică referitoare la 
proiectul de stemă la care au fost invitaţi cei care au făcut observaţii în perioada de 
consultare publică.  

Consiliul Judeţean Alba, prin Hotărârea nr. 47 din 14.02.2014 şi-a însuşit un proiect 
de revizuire a Stemei Judeţului Alba – în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 25 din 
16 ianuarie 2003 privind stabilirea Metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a 
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor. 
 Ulterior acestei hotărâri au fost primite noi propuneri privind înscrierea pe scutul 
legionarului roman a inscripţiei V.R.R. şi pe sigiliul lui Avram Iancu a inscripţiei SIGILLU 
PRAEFECTUREI AURARIE GEMINE. 

Propunerea de modificare a stemei rezultate în urma consultării populaţiei şi 
ultimelor propuneri are următoarea configuraţie: 

Stema revizuită a judeţului Alba are forma unui scut tăiat prin trasarea unei linii 
orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de jos este despicat în două 
câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 
- în primul câmp din partea de jos, pe fond albastru se află un legionar roman de 

argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în 
mâna dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru cu inscripţia V.R.R. ; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află sigiliul lui Avram Iancu, 
un brad verde pe un oval auriu încadrat de inscripţia SIGILLU PRAEFECTUREI 
AURARIE GEMINE. 

În acest sens, în temeiul HG nr. 25/2003 privind metodologia de elaborare, 
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor art. 1 (5) şi 
în temeiul art. 38 alin 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Judeţean Alba, iniţiez proiectul de hotărâre privind insuşirea proiectului de revizuire a 
Stemei Judeţului Alba şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 
14.02.2014. 

 
 

PREȘEDINTE, 
ION DUMITREL 

 
 
 
 
ME/GM 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA AMENAJAREA  
TERITORIULUI ŞI URBANISM 
Nr. 6.487 din 15.04.2014 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind însuşirea proiectului de  

revizuire a Stemei Judeţului Alba şi  
abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 din 14.02.2014  

 
Stema Judeţului Alba a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 

645/1993 fiind astfel prima stemă a unui judeţ, elaborată imediat după consacrarea 
cadrului legal în domeniu. 

În lunile octombrie – noiembrie 2013 a fost supusă consultării locuitorilor judeţului 
Alba, o nouă variantă pentru stema judeţului Alba, având elemente heraldice ce 
simbolizează evenimente ce au marcat perioade fundamentale ale istoriei naţionale şi 
locale, realizată în conformitate cu Metodologia pentru elaborarea şi avizarea stemelor de 
localităţi şi judeţe elaborată de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie 
a Academiei Române. În data de 07.02.2014 a avut loc dezbaterea publică referitoare la 
proiectul de stemă la care au fost invitaţi cei care au făcut observaţii în perioada de 
consultare publică.  

În urma dezbaterilor a fost modificat proiectul de stemă prin eliminarea din câmpul 
de sus a herminei şi s-a propus ca fondul primului câmp din partea de jos să fie albastru în 
loc de roşu. 

Consiliul Judeţean Alba, prin Hotărârea nr. 47 din 14.02.2014 şi-a însuşit un proiect 
de revizuire a Stemei Judeţului Alba – în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 25 din 
16 ianuarie 2003 privind stabilirea Metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a 
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv: 

Stema Judeţului Alba sub forma unui scut tăiat prin trasarea unei linii orizontale la 
2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de jos este despicat în două câmpuri pe 
verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 
- în primul câmp din partea de jos pe fond albastru se află un legionar roman de 

argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în 
mâna dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află un brad verde pe un oval 
auriu. 

 Ulterior acestei hotărâri au fost primite noi propuneri privind înscrierea pe scutul 
legionarului roman a inscripţiei V.R.R. şi pe sigiliul lui Avram Iancu a inscripţiei SIGILLU 
PRAEFECTUREI AURARIE GEMINE. 
 Propunerea de modificare a stemei rezultate în urma consultării populaţiei şi 
ultimelor propuneri are următoarea configuraţie: 

Stema revizuită a judeţului Alba are forma unui scut tăiat prin trasarea unei linii 
orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, câmpul de jos este despicat în două 
câmpuri pe verticală. 

- în primul câmp de sus pe fond de aur, se află o coroană de oţel; 
- în primul câmp din partea de jos, pe fond albastru se află un legionar roman de 

argint stând în picioare, privit din faţă, având capul spre dreapta şi ţinând în 
mâna dreaptă o suliţă, iar în cea stângă un scut negru cu inscripţia V.R.R. ; 

- în al doilea câmp din partea de jos pe fond roşu se află sigiliul lui Avram Iancu, 
un brad verde pe un oval auriu încadrat de inscripţia SIGILLU PRAEFECTUREI 
AURARIE GEMINE. 



Revizuirea stemei judeţului Alba se propune în conformitate cu metodologia pentru 
elaborarea stemelor, cu elemente heraldice ce simbolizează evenimentele care au marcat 
perioade fundamentale ale istoriei naţionale şi totodată locale. 
 Semnificaţia elementelor heraldice:  

Coroana semnifică în primul rând, încoronarea la data de 15 octombrie 1922 a 
Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria, ca suverani ai României Mari, în Catedrala 
Încoronării din Alba Iulia, construită pentru acest eveniment. Actul încoronării are 
semnificaţia de desăvârşire a Unirii de la 1 Decembrie 1918 şi de consfinţire a existenţei 
statului naţional unitar român.  

Coroana de oţel, făurită la dorinţa Regelui Carol I, din oţelul unui tun capturat de 
ostaşii români la Plevna, reprezintă simbolul cuceririi independenţei de stat a României, 
premisă determinantă a Marii Uniri. Simbolic, coroana poate reprezenta şi momentul 
"încoronării", la Alba Iulia a lui Mihai Viteazul, domn al celor trei ţări româneşti, unite sub 
sceptrul său, în mai 1600. Extrapolând putem afirma că acest simbol, coroana, aminteşte 
şi faptul că la Alba Iulia, capitala Principatului Autonom al Transilvaniei (1541 – 1699) erau 
"încoronaţi" principii ardeleni. 

Legionarul roman, care apare şi pe vechea stemă a judeţului Alba din perioada 
interbelică, simbolizează procesul de romanizare, aportul coloniştilor romani la etnogeneza 
românească, rolul major jucat de capitala Daciei romane, Apulum, oraş în care Legiunea a 
XIII-a Gemina şi-a avut reşedinţa timp de 165 de ani, dar şi de celelalte oraşe romane de 
pe teritoriul actual al judeţului Alba: Alburnus Maior (Roşia Montană), Ampelum (Zlatna), 
Salinae (Ocna Mureş), Brucla (Aiud), Alburnus Minor (Abrud), la naşterea poporului român 
şi a limbii române. Inscripţia V.R.R. – virtus romana rediviva semnifică "renaşterea 
străvechilor virtuţi ostaşeşti". 

Sigiliul lui Avram Iancu, reprezintă simbolul revoluţiei române de la 1848 – 1849 
din Transilvania, un însemn al autorităţii prefectului general al oştirii române: Avram Iancu. 
Este o mărturie a organizării militare şi administrative a Ardealului. Prin cele 15 legiuni, 
cea mai mare fiind Auraria Gemina, cu sediul la Cîmpeni, Avram Iancu a realizat prima 
încercare revoluţionară de organizare administrativă a Transilvaniei. Bradul este la rândul 
său un simbol al munţilor, veşnic verde, drept, înfruntând furtunile, nedezlipit de munte, 
precum moţii şi strămoşii lor dacii.  

Însuşirea proiectului de Revizuire a Stemei Judeţului Alba se propune în 
conformitate cu HG nr. 25/2003 privind metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a 
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor art. 1 (5). 
 Având în vedere cele de mai sus vă propunem aprobarea însuşirii proiectului de 
Revizuire a Stemei Judeţului Alba şi abrogarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 47 
din 14.02.2014. 
  
 
 

ARHITECT ȘEF, 
Eugenia Mărginean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ME/GM 
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