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MINUTĂ 
 

Încheiată azi, data de 20.02.2020 
 
 
 
                 S-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Oraşului Pecica o dezbatere publică 

prin care a fost adus la cunoștiința cetățenilor Orașului Pecica Proiectul de Hotărâre privind 

modelul de steag al U.A.T. Oraș Pecica, Județul Arad.                                                                                           

                Procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul nr.4575/13.02.2020,  

pentru data de 20.02.2020 ora 10,00, la sediul Primăriei Oraşului Pecica, strada 2, nr.150. 

               În data de 14.02.2020 s-a publicat în ziarul „ Glasul Aradului”, Vineri 14 februarie 

2020, convocarea la dezbaterea publică,  pe site-ul instituţiei la data de 14.02.2020,  iar la 

vizier a fost afişat în data de 13.02.2020. 

               La compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului 

Pecica, până la data de 19.02.2020 ora 12:00 nu au fost înregistrate cereri, propuneri, sugestii 

scrise și opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de Hotărâre supus dezbaterii 

publice. 

                La întâlnirea cu cetăţenii au participat reprezentanţi ai administraţiei locale, 

respectiv:  viceprimar,  şefi de serviciu, consilier juridic, angajaţi ai primăriei. 

               În deschiderea şedinţei, domnul viceprimar Stanoiov Miodrag solicită doamnei  

Matei Ramona,  consilier Informare și Relații Publice, prezentarea Proiectul de Hotărâre 

privind modelul de steag al U.A.T. Oraș Pecica, Județul Arad.     

                  Doamna Matei Ramona prezintă Proiectul de Hotărâre privind modelul de steag al 

U.A.T. Oraș Pecica, Județul Arad, dupa cum urmeaza:      

1.Descrierea steagului  

Steagul propriu și unic al orașului Pecica se compune dintr-un dreptunghi culcat, având 

raportul dintre laturi 2:3 ( ca la Drapelul României). 

In mijlocul steagului se găsește stema orașului, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 

273/2013. potrivit Anexei nr. 2 a hotărârii, „ stema orașului Pecica se compune dintr-un scut 

triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în câmp de argint, se află un zid 
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de cetate, peste care broșează un stindard dacic, de culoare neagră. În partea inferioară, scutul 

este reprezentat tripartit în pal; în dextra, în câmp albastru, se află un braț înarmat cu un 

sceptru, totul de argint; în senestra, în câmp albastru, se află două cruci incrucişate, una 

ortodoxă și alta latină, ambele de aur; in vârf, în câmp verde, se află o pâine de aur și o fascie 

undată de argint. Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.” 

2. Semnificațiile elementelor si ale culorilor steagului 

- Descrierea stemei 

Stema orașului Pecica se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat. 

În partea superioară, în câmp de argint, se află un zid de cetate, peste care broșează un 

stindard dacic, de culoare neagră. În partea inferioară, scutul este reprezentat tripartit în pal; 

în dextra, în câmp albastru, se află un braț înarmat cu un sceptru, totul de argint; în senestra, 

în câmp albastru, se află două cruci încrucișate, una ortodoxă și alta latină, ambele de aur; în 

vârf, în câmp verde, se află o pâine de aur și o fascie undată de argint. Scutul este timbrat cu 

o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate. 

- Semnificatiile elementelor însumate ale stemei 

“Zidul de argint și stindardul dacic amintesc de cetatea dacică Ziridava, localizată ipotetic 

în zonă. Brațul înarmat cu un sceptru se referă la răscoala condusă de Petre Seghedinaț. Cele 

două cruci semnifică credința locuitorilor, iar pâinea reprezintă răspândirea faimei acestui 

produs pentru calitatea sa, renumita „ Pâine de Pecica” . Fascia undată simbolizează râul 

Mureș, care strabate orașul. Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că 

localitatea are rangul de oraș.”  

- Semnificatia culorilor modelului steagului        

Steagul localității are un fundal auriu, care reprezintă lanurile de grâu și face referire 

la caracterul agricol al zonei și la Pita de Pecica. 

Nemaifiind alte cereri, propuneri,sugestii şi opinii se încheie şedinţa de dezbatere 

publică şi se întocmeşte prezenta minută. 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier 

Matei Ramona 
 


