
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea  

Consiliului Judeţean Alba, nr. 92 din 16.04.2014 
 

Consiliul județean Alba întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2014; 
 Luând în dezbatere: 

• expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea Art. 1 din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Alba, nr. 92 din 16.04.2014; 

• raportul de specialitate al Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism nr. 7502/ 
2014 privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba, nr. 92 
din 16.04.2014; 

Tinând cont de procesul verbal nr. 6788 din 22.04.2014 al Comisiei Judeţene Alba 
pentru analiza proiectelor de stemă însuşite de consiliul judeţean şi consiliile locale; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 - "Comisia educaţie, cultură, 
tineret, ONG-uri şi sport" 

Având în vedere prevederile : 
o art. 4 - (3) 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; 

o art. 58 alin. (1) şi ale art. 59 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 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.Unic. Se modifică Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba, nr. 92 din 

16.04.2014, care va avea următorul cuprins: 
"Art. 1 (1) Se însuşeşte propunerea de revizuire a Stemei Judeţului Alba sub forma unui 

scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat prin trasarea unei linii orizontale la 2/5 din înălţime 
faţă de partea de sus, iar câmpul inferior  este despicat. 

- în câmpul superior de aur, se află o coroană neagră compusă dintr-un cerc frontal cu 
opt fleuroane alternate cu ornamente "diamant" şi opt ramuri arcuite, unite sub un glob 
surmontat de o cruce, având în interior o calotă roşie; 

- în câmpul inferior dreapta 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 decorat cu caracterele romane V.R.R. ; 

- în câmpul inferior stânga roşu se află un brad verde pe un suport oval de aur, având 
în exedră legenda SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE. 

(2). Descrierea şi semnificaţia Stemei Judeţului Alba este prevăzută în anexă – parte 
integrantă a prezentei hotărâri". 

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 Relaţii Publice; 
- Direcţia Gestionarea Patrimoniului şi Informatică. 

 
p.PREȘEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ, 

             ALIN FLORIN CUCUI                      SECRETARUL JUDEȚULUI, 
                                                                                                    MARIANA HURBEAN 
Alba Iulia 29.05.2014     
Nr. 98 
 



                                                                           ANEXĂ 
  la Hotărâre nr 98 

 
 

DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIA  
STEMEI JUDEŢULUI ALBA 

 
 
Descriere 
 

Stema Judeţului Alba are forma unui scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat 

prin trasarea unei linii orizontale la 2/5 din înălţime faţă de partea de sus, iar câmpul 

inferior  este despicat. 

- în câmpul superior de aur, se află o coroană neagră compusă dintr-un cerc frontal 

cu opt fleuroane alternate cu ornamente "diamant" şi opt ramuri arcuite, unite sub un glob 

surmontat de o cruce, având în interior o calotă roşie; 

- în câmpul inferior dreapta 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 decorat cu caracterele romane V.R.R. ; 

- în câmpul inferior stânga roşu se află un brad verde pe un suport oval de aur, 

având în exedră legenda SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI GEMINE. 

 

Semnificaţia elementelor însumate: 
 

Coroana 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 la 

15 octombrie 1922. Capitala judeţului, Alba Iulia, a fost capitala Transilvaniei şi locul de 

încoronare al principilor ardeleni în perioada 1541-1699, precum şi reşedinţa primului 

unificator al Ţărilor Române, Mihai Viteazul, la 1599-1600.    

 

Legionarul roman exprimă intensul proces de romanizare desfăşurat în antichitate 

în zonă, iar caracterele romane V.R.R. (virtus romana rediviva) "renaşterea străvechilor 

virtuţi ostăşeşti în descendenţii coloniştilor romani". 

 

Bradul verde pe suport oval cu legenda SIGILLU PRAEFECTUREI AURARIEI 

GEMINE reprezintă un simbol al revoluţiei române de la 1848 – 1849 din Transilvania,  

sigiliul prefectului general al oştirii române, Avram Iancu. 
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