ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA VALEA LARGĂ
„P R I M A R I A”
547615 Valea Largă , nr.248, Tel/Fax: 0265 488112; 0265 488456, e-mail: valealarga@cjmures.ro

ANUNŢ
În urma respingerii de către CNHGS București prin adresa
înregistrată la Primărie sub nr. 2167/31.07.2015 a stemei propuse prin
Hotărârea Consiliului local nr. 16/26 mai 2005 , s-a refăcut stema ținînd
cont de obiecțiunile specialiștilor CNHGS.
Ca urmare se anunță afișarea pentru o perioadă de 30 zile la
Avizierul Primăriei , potrivit HG nr. 25/2003, a două propuneri noi de
stemă numite varianta nr. 1 și varianta nr. 2 cu imagine și descriere, pe
formate A4, în vederea stabilirii variantei optime, cea finală.
Locuitorii comunei sunt invitați să își exprime opinia în cadrul
dezbaterii publice ce va avea loc în data de 20.10.2015.
Deasemenea se pot trimite propuneri, sugestii şi opinii, în scris
la sediul Primăriei Comunei Valea Largă, din localitatea Valea Largă,
nr.248, jud.Mureş, sau pe adresa de email: valealarga@cjmureş.ro, în
perioada 21.09.2015-20.10.2015.

PRIM AR,
PĂDUREAN BENIAMIN

Varianta 1

Varianta 2

VARIANTA 1., dorită - propunere 2015 - Descrierea stemei:
Stema comunei Valea Largă se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, roşu,
cu bordură albastră mărginită spre interior cu aur, încărcată cu nouă flori de prun, de argint; în
câmpul roşu sus, se află trei albine de aur dispuse în fascie, iar în vârf, un mănunchi din 3 ştiuleţi
de porumb alternând cu două spice de grâu, dispuse în evantai, totul de aur. Scutul este timbrat de
o coroană murală de argint, cu un singur turn.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Florile de prun reprezintă livezile comunei, iar numărul florilor este cel al localităţilor
componente. Albinele fac aluzie la ocupaţiile tradiţionale şi la vestita hărnicie a locuitorilor.
Mănunchiul de porumb şi grâu reprezintă culturile dominante locale. Coroana murală cu un turn
crenelat, de argint, este simbolul unei aşezări comunale.
VARIANTA 2. - Descrierea stemei:
Stema comunei Valea Largă se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat,
cu bordură de aur, încărcată cu nouă flori de tutun albastre; sus, în câmp roşu, se află trei albine de
aur dispuse în fascie, iar jos pe albastru, un vas de aur. Scutul este timbrat de o coroană murală de
argint, cu un singur turn.
Semnificaţiile elementelor însumate:
Florile de tutun reprezintă culturile tehnice ale comunei, iar numărul florilor este cel al
localităţilor componente. Albinele fac aluzie la ocupaţiile tradiţionale şi la vestita hărnicie a
locuitorilor. Vasul reprezintă preparatele şi valorile arheologice locale. Coroana murală cu un turn
crenelat, de argint, este simbolul unei aşezări comunale.

