
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. înreg. 10800/12.05.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului steagului municipiului 

Târgu Secuiesc, județul Covasna 
 

Văzând prevederile art.1 alin. (1) și alin. (2), art.2 alin.(1) , alin.(4) și alin.(5),  art.3 
alin.(1) și alin(2) din Legea nr.141/2015 privind  arborarea și folosirea de către unitățile 
adminsitrativ teritoriale a steagurilor proprii ,  

Luând în considerare art.1 din Legea nr.75/1994 privind arborarea drapelului 
României,  intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 
autorităţile şi instituţiile publice,  cu modificările și completările ulterioare, 
             Fiind îndeplinite prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și compeltările ulterioare,  

Având în vedere că municipiul Târgu Secuiesc are stemă proprie aprobată prin 
HG.nr. 837 din 22.07.2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.531 din 31.07.2009,  
steagul municipiului Târgu Secuiesc are menirea de a completa însemnele municipiului 
Târgu Secuiesc alături de acesta. 

Steagul  municipiului Târgu Secuiesc fiind expresie a unităţii locale, subliniează 
identitatea locuitorilor municipiului şi  va contribui la cunoaşterea specificului local prin 
arborarea și folosirea acestuia conform prevederilor Legii nr.141/2015 privind  arborarea 
și folosirea de către unitățile adminsitrativ teritoriale a steagurilor proprii . 

 Steagul municipiului Târgu Secuiesc a fost menţionat în cartea de colecţia a 
drapelurilor maghiare al autorului Dr. Széll Sándor intitulat„ Városaink neve, címere és 
lobogója (1941)“ – “Denumirea, stemele şi drapelul oraşelor nostru (1941)”,    

Forma steagului este dreptunghiulară, fiind împărţită în două părţi inegale de-a 
lungul dreptunghiului. Steagul are două fâşii, partea superioară de culoare roşie cu o 
latură mai mică ( cu o latitudine de ¼ din drapel), iar partea de jos, mai mare, de culoare 
albă în mijlocul căreia se află 2 fâşii încrucişate de culoare albastră ( 1/6 al drapelului). Pe 
partea stânga  a fâşiei albe este plasată Stema municipiului Târgu Secuiesc, cu simbolurile 
heraldice actuale, respectând întru totul însemnele acestuia. 

Deasupra stemei, într-o formă semicirculară este trecută denumirea unității 
administrativ teritoriale “ MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC  “ cu litere negre, iar sub stemă, 
într-o formă semicirculară, denumirea acesteia în limba maghiară “ KÉZDIVÁSÁRHELY 
MUNICíPIUM   “, cu litere negre. 
 Steagul reprezintă o pânză dreptunghilară, cu dimensiuni de 90 X 135 cm și se 
fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.     
   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

               Pentru aceste motive propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modelului steagului municipiului Târgu Secuiesc, județul Covasna. 

 
  
                                                                  

Târgu Secuiesc, la data de 12 mai 2021 
 
 
 
                                                                                                      PRIMAR, 
                                                                                                     Bokor Tiberiu 
 

 

 

 

 


