HOTĂRÂREA NR. 7 / 2006

privind însuşirea proiectului de stemă a comunei Augustin, judeţul Braşov
Consiliul local al comunei Augustin,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 13 febr. 2006,
Analizând expunerea de motive nr. 270 /2006 a primarului privind însuşirea
proiectului de stemă a comunei Augustin, judeţul Braşov,
Văzând raportul Compartimentului stare civilă, asistenţă socială, juridic,
resurse umane, consultanţă agricolă, topograf nr. 271 / 2006, Raportul comisiei de
specialitate nr. 3 înregistrat sub nr. 272 / 2006, precum şi Raportul secretarului
comunei nr. 273 /2006,
În temeiul HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, în
general, şi ale art. 1 alin. (5) în special,
Văzând prevederile art. 4 alin. 2 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr.
199/1997,
În temeiul art. 5 alin. (2), art. 38 alin. (1) şi alin. (3) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se însuşeşte proiectul de stemă a comunei Augustin, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Augustin.

Augustin, la 13 febr. 2006.
Preşedinte de şedinţă
Consilier HÂLMU GHEORGHE

Contrasemnează:
Secretar al comunei

Bucşa Mihaela
Prezenta se difuzează:
1 ex. Prefectura jud. Braşov
1 ex.pentru Consiliul Judeţean
1 ex. dosarul cu hotărâri
1 ex. d-lui Primar
1 ex. Compartimentului de resort

-

1 ex. pentru publicitate

Anexa nr. 1

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei Augustin,
judeţul Braşov
Descrierea stemei:
Stema comunei Augustin, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut
triunghiular cu marginile rotunjite de la jumătate în jos.
Stema este în contextul ei ilustrată de patru imagini (vederi) care redă
momentele importante ale localităţii.
În partea superioară stângă pe fond albastru se află biserica urbei, deasupra
căreia tronează o cruce înconjurată de jos în sus de o creangă de stejar cu frunze şi
ghinde.
În partea superioară dreaptă pe fond galben se află reprezentată zona de relief,
care este descrisă prin brazi, zonă de deal pentru păşunat şi râul Olt, care în curgerea
sa formează zona de graniţă de judeţ.
Stema este pe centrul ei împodobită cu monumentul eroilor dedicat fiilor
augustinieni căzuţi la datorie pentru patrie în războaiele mondiale de la 1916 – 1918 şi
1939 – 1945.
În câmp inferior separată de tricolorul românesc pe fond roşu se află un
frumos exemplar cabalin ce denotă principalul mijloc de ajutor în munca de zi cu zi a
locuitorilor.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul, că localitatea are rangul
de comună, pe care este încrustat numele ei.

