
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEȘTI

H O T Ă R Â R E
privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă 

a comunei Bărcănești, Judeţul Ialomița

Consiliul local al comunei Bărcănești, judeţul Ialomița
Având în vedere:
-referatul de aprobare al Primarului comunei Bărcănesti înregistrat la 
nr. 505/12.02.2021 din care rezultă necesitatea însuşirii de către consiliul local a
variantei finale a proiectului de stemă a comunei Bărcănești
-referatul  de specialitate nr.506/12.02.2021 
-avizul comisiei de specialitate nr.845/12.03.2021
-procesul verbal nr.508/12.02.2021 privind afişarea proiectului de stemă la sediul
consiliului  local  si  site-ul  www.primariabarcanesti.ro pentru   dezbaterea  şi
consultarea cetăţenilor, afişare care a avut loc în ziua de 12.02.2021
-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 
-prevederile art. 10 din Legea nr. 102/ 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,

In temeiul prevederilor  art. 129, alin.(1),respectiv art. 139, alin. (1) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

  Art.  1.  Se însuşeşte varianta finală a proiectului  de stemă a comunei
Bărcănești, judeţul Ialomița, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aproba explicaţia heraldică a  culorilor si  simbolurilor stemei
comunei Bărcănești ,conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.  3.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  revine  primarului
comunei Bărcănești, prin compartimentele de specialitate.

                      Presedinte sedinta,
                        Machita Daniela                              Contrasemneaza
                                                                       Secretar general comuna,
                                                                              Radu Teodor Liviu
Nr.14
Din 17.03.2021

http://www.primariabarcanesti.ro/




Consiliul local al  Comunei Bărcănești                    Anexa nr.2 la HCL         
Judeţul Ialomița                                                  nr.14/17.03.2021

                                 “STEMA COMUNEI BĂRCĂNEȘTI”

Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei
Comunei Bărcănești, din judeţul Ialomița

Descrierea stemei:
 Stema comunei Bărcănești, se compune, conform anexei nr.1, 

dintr-un scut, triunghiular, cu flancurile rotunjite, tăiat şi despicat în partea
superioară.

În partea superioară dreaptă, pe fond roșu se află o spată de argint
poziționată în bandă, având alături un arc cu săgeată negre.

În  partea  superioară  stângă,  pe  fond  verde  se  află,  o  cunună
alcătuită din 12 spice de grâu și 4 știuleți de porumb, iar in centru este
plasată o ghindă cu frunză și codiță, totul de aur. 

În vârful scutului, pe fond de argint se află un brâu undat albastru
încărcat cu un pește de argint înotând spre dreapta.

Scutul  este  timbrat  cu  o  coroană  murală  de  argint  cu  un  turn
crenelat.

Semnificaţie:
 Spata  de  război  de  țesut,  simbolizează  activitatea  principală  a

locuitorilor satului Speteni de unde vine și denumirea satului.
Săgeata  face  referire  la  numele  satul  Condeești   care  vine  de  la

activitatea tradițională a locuitorilor, aceștia fiind vechi fauritori de condee
(săgeți) având astfel de-a face cu o stemă vorbitoare.

Știuletele de porumb și spicul de grâu, semnifică ativitatea specifică
zonei, agricultura.

Ghinda reprezintă bogația silvică a zonei.
Brâul undat semnifică hidrografia localității, râul Ialomița iar peștele,

ihtiofauna.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are

rangul de comună.

          Președinte de ședință,     Contrasemnează,
            Machita Daniela Secretar general comuna
                                                                      Radu Teodor Liviu
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