ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modelului steagului judeţului Prahova
Având în vedere:
Expunerea de motive a doamnei Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Prahova, privind aprobarea modelului steagului judeţului
Prahova;
Raportul nr. 15.835/10.07.2018 al Compartimentului Sănătate, Cultură,
Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism;
Prevederile art. 1, alin. (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea şi
folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f şi ale art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. (1) Se aprobă modelul steagului judeţului Prahova prevăzut în anexa
nr. 1.
(2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului
steagului judeţului Prahova sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data prezentei se revoca Hotararea nr. 2/ 31.01.2018 adoptată de
Consiliul Judeţean Prahova.
Art.3. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va aduce la
cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor interesate.
P R E Ş E D I N T E,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hermina Adi Bîgiu
Ploieşti…………
Nr………………

ROMÂNIA

Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

La Hotărârea nr.________
Din________________

Modelul steagului judeţului Prahova

Material textil: polyester sau satinat

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hermina Adi Bîgiu

ROMÂNIA

Anexa nr. 2 la

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA

Hotărârea Nr______
Din____________

DESCRIEREA SI SEMNIFICAŢIILE
elementelor însumate ale modelului steagului judeţului Prahova

Descrierea steagului
Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului reprezintă o pânză dreptunghiulară
cu proporţia între lăţimea şi lungimea drapelului de 2/3, de culoare albă pe ambele
feţe.
In centru este imprimată stema judeţului.
În partea de jos, sub stemă, este inscripţionat arcuit ,,JUDEŢUL PRAHOVA”
cu litere negre.
Drapelul se fixează pe hampă în partea stângă pe lăţime.
Semnificaţia culorii albe
Culoarea albă simbolizează puritate, adevăr, curăţenie, respect, cunoaştere şi
înţelepciune. Este în acelaşi timp şi un simbol universal al Păcii.
Descrierea stemei conform Hotărârii de Guvern nr. 942/14.08.2003 privind
aprobarea stemei judeţului Prahova, astfel:
Descrierea elementelor însumate ale stemei judeţului Prahova
Stema judeţului Prahova se compune dintr-un scut tripartit în furcă
răsturnata. În dextra, în câmp albastru, o capră neagră deasupra unei stânci de
argint, privind la o coarda de viţă de vie, de aur. În senestra, pe aur, o sondă
neagră de tip turlă . Jos, in câmp roşu , o carte deschisă , de argint.

Semnificaţia elementelor însumate:
Capra neagră este vechea emblemă a judeţului. Coarda de viţă de vie
(provenind din stema fostului judeţ Săcuieni, desfiinţat în anul 1854) este o aluzie
la marile podgorii din această regiune, dintre care cea mai renumită este Valea
Călugărească. Sonda reprezintă vechile tradiţii ale industriei petroliere.
Cartea simbolizează dezvoltarea învaţământului, tradiţiile de cultură spirituală şi
legatura cu amintirea vie a lui Nicolae Iorga, creatorul centrului cultural de la
Vălenii de Munte.
Toate aceste calităţi caracterizează locuitorii judeţului Prahova.

PREŞEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hermina Adi Bîgiu

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului steagului
judeţului Prahova

Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea si folosirea de către
unitaţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii prevede că: ,,Fiecare unitate
administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu si unic
pe baza hotărârii autoritaţii deliberative”.
În acest sens, având în vedere că în prezent judeţul Prahova nu are aprobat un
steag propriu, precum si propunerile modelelor de steag elaborate de Comisia
pentru stabilirea variantelor de model, culoare și însemne ale steagului judeţului
Prahova, constituită prin Dispoziţia nr. 103/07.03.2017 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Prahova, propunem aprobarea modelului de steag al judeţului Prahova,
potrivit anexelor nr.1 si 2 la proiect, considerand ca aceasta este varianta de steag
reprezentativă pentru judeţul Prahova, după cum urmează:
Potrivit anexelor, modelul steagului reprezintă o panză dreptunghiulară cu
proporţia între lăţimea şi lungimea drapelului de 2/3, format dintr-o fâșie de
culoare albă.
În centru, avers, revers, este imprimată stema judeţului sub care este
inscripţionat arcuit, cu litere negre “JUDEŢUL PRAHOVA”.
Drapelul se fixează la hampa pe partea stângă pe lățime.
Semnificatia culorii: Albul simbolizează puritate, adevăr, curăţenie, respect,
cunoaştere și întelepciune. Este în acelaşi timp şi un simbol universal al Păcii.

Descrierea stemei conform Hotărârii de Guvern nr. 942/14.08.2003 privind
aprobarea stemei judeţului Prahova, astfel:
Descrierea elementelor însumate ale stemei judeţului Prahova
Stema judeţului Prahova se compune dintr-un scut tripartit în furcă
răsturnată. În dextra, în câmp albastru, o capră neagră deasupra unei stânci de
argint, privind la o coardă de viţă de vie, de aur. În senestra, pe aur, o sondă
neagră de tip turlă. Jos, în câmp roşu, o carte deschisă, de argint.
Semnificaţia elementelor însumate:
Capra neagră este vechea emblemă a judeţului. Coarda de viţă de vie
(provenind din stema fostului judeţ Săcuieni, desfiinţat în anul 1854) este o aluzie
la marile podgorii din această regiune, dintre care cea mai renumită este Valea
Călugărească. Sonda reprezintă vechile tradiţii ale industriei petroliere.
Cartea simbolizează dezvoltarea învaţământului, tradiţiile de cultură spirituală şi
legătura cu amintirea vie a lui Nicolae Iorga, creatorul centrului cultural de la
Vălenii de Munte.
Considerăm că toate aceste elemente caracterizează locuitorii judeţului
Prahova.
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre dezbatere si aprobare
proiectul de hotărâre privind aprobarea steagului judeţului Prahova.

VICEPREŞEDINTE,
Ludmila Sfârloagă

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
Compartimentul Sănătate, Cultură,
Învăţământ, Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism

Nr. 15.835/10.07.2018

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului steagului
judetului Prahova

Art. 1, alin (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea si folosirea de către
unitățile administrative-teritoriale a steagurilor proprii prevede că: ,,Fiecare unitate
administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic
pe baza hotărârii autoritații deliberative”.
Art. 3, alin (1) din același act normative prevede că: ,,Proiectul modelului de
steag al unităților administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice și
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative”, iar potrivit
art. 2 alin (2), după aprobarea de către autoritatea deliberativă a modelului de steag
și după comunicarea hotărârii și memoriului justificativ către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, modelul de steag al unității
administrativ- teritoriale se aprobă prin hotarare a Guvernului.
În prezent județul Prahova nu are aprobat un model de steag.
Varianta de steag considerată reprezentativă de inițiatorii proiectului de
hotărâre, pentru județul Prahova, care va fi supusă dezbaterii publice, potrivit
anexelor proiectului de hotărâre, este urmatoarea:
Modelul steagului reprezintă o panză dreptunghiulară cu proporția între
lățimea și lungimea drapelului de 2/3, format dintr-o fâșie de culoare albă. În
centru, avers, revers, este imprimata stema județului sub care este inscripționat cu
litere negre “JUDEȚUL PRAHOVA”. Drapelul se fixeazĂ la hampă pe partea
stangă pe lațime. Semnificația stemei județului este prevazută în HG nr.

924/14.08.2003 privind aprobarea stemei județului Prahova. Albul simbolizează
puritate, adevăr, curățenie, respect, cunoaștere și înțelepciune. Este în același timp
și un simbol universal al Păcii.
Descrierea stemei conform Hotărârii de Guvern nr. 942/14.08.2003 privind
aprobarea stemei judeţului Prahova, astfel:
Descrierea elementelor însumate ale stemei judeţului Prahova
Stema judeţului Prahova se compune dintr-un scut tripartit în furcă
răsturnată. În dextra, în câmp albastru, o capră neagră deasupra unei stânci de
argint, privind la o coarda de viţă de vie, de aur. În senestra, pe aur, o sondă
neagră de tip turlă . Jos, în câmp roşu, o carte deschisă, de argint.
Semnificaţia elementelor însumate:
Capra neagră este vechea emblemă a judeţului. Coardă de viţă de vie
(provenind din stema fostului judeţ Săcuieni, desfiinţat în anul 1854) este o aluzie
la marile podgorii din această regiune, dintre care cea mai renumită este Valea
Călugărească. Sonda reprezintă vechile tradiţii ale industriei petroliere.
Cartea simbolizează dezvoltarea învaţământului, tradiţiile de cultură spirituală şi
legătura cu amintirea vie a lui Nicolae Iorga, creatorul centrului cultural de la
Vălenii de Munte.
Toate aceste calităţi caracterizează locuitorii judeţului Prahova.
În raport cu cele arătate mai sus considerăm legal proiectul de hotărâre supus
spre dezbatere și aprobare.

Consilier,
Răzvan Moşu

