
Reglementări  

ale Legii nr. 141/2015 

privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ – teritoriale a steagurilor proprii 

 

Capitolul I - Steagurile unitatilor administrativ-teritoriale 
 

Art. 1 

(2) –Fiecare unitate administrativ-teritoriala poate supune aprobarii Guvernului steagul propriu 

si unic pe baza hotararii autoritatii deliberative.   

Art. 2  
 

(1) Forma si dimensiunile steagului unitatii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, in 

conditiile legii, pentru drapelul Romaniei. 

 

(2) Aprobarea modelului steagurilor unitatilor administrativ-teritoriale se face prin hotarare a 

Guvernului.  

 

(3) Culoarea si insemnele distinctive ale steagurilor unitatilor administrativ-teritoriale nu pot 

aduce atingere simbolurilor nationale si nu pot contine simboluri nationale ale altor state.  

 

(4) Pe steagurile unitatilor administrativ-teritoriale pot fi reproduse si stemele unitatilor 

administrativ-teritoriale, aprobate conform legii, precum si denumirile acestora in formatul 

comuna/oras/municipiu, dupa caz, judetul si Romania. 

 

Art.3 

 

(1) Proiectul modelului de steag al unitatilor administrativ-teritoriale este supus dezbaterii 

publice si consultarii locuitorilor, in vederea stabilirii variantei reprezentative.  

 

(2) Hotararea consiliului judetean/local, dupa caz, privind aprobarea proiectului modelului de 

steag se transmite, impreuna cu un memoriu justificativ, Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

AdministratieiPublice.  

 

(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice transmite documentele primite 

conform alin. (2) Comisiei Nationale de Heraldica, Genealogie si Sigilografie a Academiei 

Romane, denumita in continuare Comisia Nationala.  

 

(4) In baza documentelor prevazute la alin. (2) si dupa primirea avizului consultativ al Comisiei 

Nationale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice elaboreaza proiectul de 

hotarare si il supune Guvernului spre aprobare. 

 



 

 

Capitolul II - Arborarea si folosirea steagurilor unitatilor administrativ-teritoriale 

 

Art.4 
(1) Unitatile administrativ-teritoriale arboreaza steagurile proprii numai la sediile autoritatilor 

administratiei publice locale, precum si la cele ale institutiilor/serviciilor publice de interes local, 

la intrarea principala, deasupra acesteia, si numai impreuna cu drapelul Romaniei si drapelul 

Uniunii Europene.  

 

(2) Steagul propriu al unitatii administrativ-teritoriale poate fi folosit si cu prilejul unor 

manifestari de interes local, precum si in cadrul actiunilor protocolare sau festive, in conditiile 

prezentei legi.  

 

(3) Steagul propriu al unitatii administrativ-teritoriale nu va depasi in dimensiuni si numar de 

exemplare drapelul Romaniei si Drapelul Uniunii Europene si va fi amplasat la acelasi nivel cu 

acestea.  

 

(4) Municipiile, orasele, comunele pot arbora si steagurile judetelor, impreuna cu steagurile 

proprii, in conditiile prezentei legi.  

 

(5) Drapelele si steagurile prevazute la alin. (3) si (4) vor incadra cele doua steme, respectiv 

stema Romaniei si stema proprie a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, aprobata in 

conditiile legii. In toate cazurile, stema Romaniei va fi asezata in stanga stemei unitatii 

administrativ-teritoriale privind stemele din fata.  

 

(6) Drapelele si steagurile vor fi asezate conform alin. (5), in urmatoarea ordine: drapelul 

Romaniei, drapelul Uniunii Europene, steagul judetului si, dupa caz, steagul propriu al unitatii 

administrativ-teritoriale.  

 

(7) Steagurile unitatilor administrativ-teritoriale aprobate de prezenta lege, drapelul Romaniei 

si drapelul Uniunii Europene sunt arborate in berna in zilele de doliu national, stabilite 

prin hotararea Guvernului.  

 

 

 

 


