ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Mînăstirea
Având în vedere:
 raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Mînăstirea, din care rezultă
necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a
comunei Mînăstirea;
 procesul verbal nr. 2678/21.06.2018, din care rezultă că s-a îndeplinit procedura
dezbaterii şi consultării cetăţenilor privind afişarea proiectului de stemă la sediul
consiliului local, afişare care a avut loc în ziua de 21.06.2016;
 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 prevederile art. 1, alin. (3) - (5) şi ale art. 2 din H. G. nr. 25/2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor şi de prevederile art. 10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema
ţării şi sigiliul statului,
In temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea
proiectului de hotărâre enunțat în titlu, astfel:
Art. 1. Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Mînăstirea,
judeţul Călărași, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor si simbolurilor conform anexei nr. 2
la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 51/ 26.05.2016 privind
însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Mînăstirea;
Art. 4. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine primarului comunei
Mînăstirea, care o va transmite Comisiei Judeţene de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
din cadrul Consiliului Judeţean Călărași.
Art. 5. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și
autorităților interesate.
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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 2/21.06.2018
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Anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre nr. 2/21.06.2018
Consiliul Local al Comunei Mânăstirea
Judeţul Calaraşi
“STEMA COMUNEI MÂNĂSTIREA”
Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
Comunei Mânăstirea, din judeţul Călăraşi
Descrierea heraldică a stemei:
Stema comunei Mânăstirea, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut francez
medieval triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu undat de argint şi despicat.
În cartierul 1, în câmp albastru, un vas de ceramică cu un cap de raţă în partea
dreaptă.
În cartierul 2, în câmp roşu, o biserică de argint, văzută frontal de formă
dreptunghiulară, cu trei intrări arcuite şi ajurate negru şi acoperiş în două ape ce se termină
cu o cruce în vârf, înălţat printr-un turn, în forma de hexagon cu o fereastră arcuită şi ajurată
negru având acoperiş în formă de clopot surmontat de o cruce.
În cartierul 3, în câmp roşu, un caduceu de aur.
În cartierul 4, în câmp albastru, trei spice de grâu de aur, poziţionate în evantai şi
reunite la extremităţile inferioare.
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor stemei:
Vasul de ceramică reprezintă piesa arheologică descoperită în aşezarea preistorică
de la Sultana-Malu Roşu (cca. 4500-4000 î.Chr), sit arheologic important aflat pe teritoriul
localităţi Sultana din comuna Mânăstirea. Biserica face referire la denumirea localităţi şi la
Biserica ce poartă hramul "Sfantul Dumitru si Sfantul Nestor", construită în anul 1648 din
porunca domnitorului Matei Basarab, declarata monument de arhitectura de importanta
nationala si monument istoric. Spicele de grâu semnifică ocupaţia de bază a locuitorilor
agricultura, iar numarul lor reprezentând satele ce alcatuiesc comuna. Caduceul face
referire la târgul comunal ce are loc în fiecare duminică. Brâul undat semnifică hidrografia
localitătii, Lacul Mostistea. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.
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