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Nr. 24594 din 27.10.2021 
 
 
 

ANUNȚ 
 
 

 Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, sat 
Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani privind  însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. 
 Proiectul de hotărâre este însoțit de referatul de aprobare  al Primarului comunei și 
de raportul de specialitate al Compartimentului Audit și Monitorizare proceduri 
administrative.  
 Etapa consultării publice are loc în perioada 28.10.2021 – 10.11.2021.   
 Persoanele interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei comunei 
Ariceștii Rahtivani sau la adresa de email registratura@comunaaricestiirahtivani.ro, 
sesizările, observațiile sau punctele de vedere, acestea având valoare de recomandare. 
 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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NR. 123 din 26.10.2021 
 

P R O I E CT  D E  H O T Ă R Â R E 
privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 
 
           Având în vedere: 
           - Referatul de aprobare nr. 24551 din 27.10.2021,   întocmit de primarul comunei 
Ariceştii Rahtivani la proiectul  de  hotărâre privind însușirea variantei  finale  a  proiectului  
de  stemă  a  comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova; 
 - prevederile art. 1 alin. (3-5) și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 25/2003 privind 
stabilirea metodologiei de elaborare , reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor ; 
 - prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliile statului, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - dispozițiile art.129 alin. (1),  alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019, privind  Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al Comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

           Art. 1  Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a comunei Ariceștii 
Rahtivani, județul Prahova, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2 Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor stemei, conform 
Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul 
comunei Ariceștii Rahtivani, prin aparatul de specialitate . 

Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituțiilor interesate va fi 
asigurată de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 

 

                                                   INIȚIATOR:    
                                                     PRIMAR,                                                                                
                                               Gheorghe ORBU   
                          
   

                      AVIZAT,                                 
SECRETAR GENERAL al COMUNEI 

                                                                                        Violeta-Neluța PETCU 

   
 









                                                                                     .  

                                                
 
                           “STEMA COMUNEI ARICESTII RAHTIVANI” 
 

Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei 
Comunei ARICESTII RAHTIVANI, din judetul PRAHOVA 

 
VARIANTA NR. 1  
 

Descrierea heraldica a stemei: 
Scut triunghiular cu marginile rotunjite,tăiat în furcă răsturnată. 
În partea superioară, stânga, în câmp albastru, se află trei spice de grâu de aur. 
În partea superioară dreapta, în câmp de aur, se află o sondă neagră. 
În vârful scutului. în câmp rosu, se află un vulture bicefal de argint. 
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

 

 
Semnificatiile elementelor stemei: 
Spicele de grâu reprezinta ocupatia specifică zonei, agricultura. 

          Sonda arată că  localitatea a avut o exploatare puternică a petrolului din 1921 şi 
până în prezent, aici fiind una dintre cele mai mari schele petroliere, funcţională şi în 
prezent. 
          Vulturul bicefal semnifică blazonul familiei Cantacuzino ale cărei destine sunt 
strâns legate de localitate. 
          Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de 
comună. 
 
VARIANTA 2 
 

Descrierea heraldica a stemei: 
Scut triunghiular cu marginile rotunjite,tăiat în furcă răsturnată. 
În partea superioară, stânga, în câmp albastru, se află trei spice de grâu de aur. 
În partea superioară dreapta, în câmp de aur, se află o roată dințată neagră. 
În vârful scutului. în câmp rosu, se află un vulture bicefal de argint. 
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

 

 
Semnificatiile elementelor stemei: 
Spicele de grâu reprezinta ocupatia specifica zonei, agricultura. 

          Roata dințată face trimitere la cel mai mare parc industrial din țară aflat pe raza 
comunei. 
          Vulturul bicefal semnifică blazonul familiei Cantacuzino ale cărei destine sunt 
strâns legate de localitate. 
          Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de 
comună. 



                                                                                     .  

 
VARIANTA NR. 3 
 

Descrierea heraldica a stemei: 
Scut triunghiular cu marginile rotunjite,tăiat în furcă răsturnată. 
În partea superioară pe câmp albastru se află un vulture bicefal de argint. 
Cu culoare gri, sub forma unui brâu undat  este reprezentat râul Prahova. 
În vârful scutului. în câmp rosu, se află o sondă de culoare gri. 
Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

 
 

Semnificatiile elementelor stemei: 
 

          Vulturul bicefal semnifică blazonul familiei Cantacuzino ale cărei destine sunt  
strâns legate de localitate. 
          Sonda arată că  localitatea a avut o exploatare puternică a petrolului din 1921 şi 
până în prezent, aici fiind una dintre cele mai mari schele petroliere, funcţională şi în 
prezent. 
 Brâul undat semnifică hidrografia  localității , respectiv râul Prahova. 
          Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de 
comună. 
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Nr.  24551 din 27.10.2021 
 
 
 

     REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă  

a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 

 

 

Până în prezent comuna Ariceștii Rahtivani,  nu are o stemă reprezentativă 
aprobată care să simbolizeze, într-o formă concentrată, ocupațiile locuitorilor, tradițiile 
istorice si realitățile economice si social-culturale ale localității. 

Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin 
mijloace proprii sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. 

Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii 
şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.  

Stabilirea variantei finale se face de către  consiliul local, care va adopta în acest 
sens o hotărâre de însuşire.  

După însuşire de către consiliul local, proiectul stemei se trimite unei comisii 
judeţene special constituite, în vederea analizării conţinutului acesteia.  
 Comisia județeană special constituită analizează proiectul de stemă însuşit de 
consiliul local, urmărind să se asigure exprimarea corectă, din punct de vedere heraldic, 
a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea 
stilistică şi evitarea repetărilor.  

În cazul în care comisia judeţeană consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 1 din HG nr. 25/2003, restituie propunerea de stemă primarului cu 
precizarea motivelor neacceptării şi cu propuneri concrete de elemente, care să asigure 
realizarea unui proiect corespunzător din punct de vedere heraldic şi istoric.  

 Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestari de interes local, in actiuni 
protocolare sau festive si pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tiparituri si 
alte obiecte destinate sa contribuie la cunoasterea specificului local. 

Având în vedere cele prezentate, am inițiat proiectul de hotărâre  privind însușirea 
variantei finale a proiectului de stemă a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova pe 

care îl consider necesar și oportun. 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 

e-mail: primar@comunaaricestiirahtivani.ro        secretar@comunaaricestiirahtivani.ro        
www.aricestiirahtivani.ro 

NR. 24592 din 27.10.2021 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind  însușirea variantei finale a proiectului de stemă  

a comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova 

 

 Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 
Ariceștii Rahtivani, județul Prahova a fost propus şi iniţiat de Primarul comunei Ariceştii Rahtivani. 
 În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,” Consiliul local are 
inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care 
sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale”. 
  Potrivit prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992, privind stema țării și sigiliul statului, cu 
modificările și completările ulterioare, “Autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii 
proprii, în condițiile legii. Stemele județelor , municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de 
Guvern, la propunerea consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei 
Naționale de Heraldică și Genealogie.” 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 25/2003 privind metodologia de 
elaborare , reproducere și folosire a stemelor judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor, 
elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a 
tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. 

Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele şi sigiliile autorităţilor administraţiei publice 
locale, pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în judeţe şi localităţi. 
Ele vor fi expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţilor administraţiei publice 
locale, împreună cu stema tarii, potrivit reglementărilor existente. 

 Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau 
festive şi pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să 
contribuie la cunoaşterea specificului local. 

În cazul în care stema comunei  este reprodusă, expusă sau folosită împreună cu stema 
României, aceasta va fi aşezată în dreapta stemei tării, privind stemele din faţa, şi nu va avea 
dimensiuni mai mari decât cele ale stemei țării. 

Se supun dezbaterii publice un număr de 3 variante pentru ”Stema comunei Ariceștii 
Rahtivani”, care sunt descrise în anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre. 
 Având în vedere cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile 
legale în materie şi poate fi supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa de consiliu local. 
 

INSPECTOR,  

Mihaiela VOINESCU 
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