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HoŢĂnÂnn

pľivind apľobarea steľnei comł;neĺŞăľrnăşaE'jtlcłeţł.ĺ|$ăĺaj
Întemeir'rl ari. '| 0B tliĺl Cr:nstituţia Ronrâniei, republicată, şi al art.-l 0 din
Legeal nr. 1C]2ĺ'|gs2 priviłrd stema iárii sr sigiliul statului' cu n'lodificările ulterioare,

Gtlvgrrlu] ldĺ:ĺĺllłni*j
adopiă pĺezenta ho|ărâre'

Articoi unic. -'- (1) Se aprobă stema comunei Şărmăşag' judeţul Sălaj,

prevăzută înalrexa ĺlr. 1.
(2) Descrierea şi semniÍrcatiile elementelor Însumatea|e stemei comunei
Sărmăşag' 1udeţul Sălaj, sunţ prevăzute Înanexa nr. 2.
(3)Anexele nr' 1 si 2 ĺac parte integraniă din prezenta hotărâre'
PRIrl/-i\,'llNliSTRU

FtoRlN-VAsIĺ_E cîT!"J
Contľasemnează:

Viceprim-ministru,
Keľenqelx t{unor
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice
şi administraţiei,

Bucuresti, 3 iunie 2021

Cseke

At'tĺ0a Z,o!tán

Nr. 630.

ANEXA ĺllr. 2

4.Ąlţ:u!1 i1i-_Ĺ'i

sŢËíV| ĺ\
comunei Săľrnaşag' jł.ĺdeţłllsăla!

nHscRlERËA şl SEMNlFlcAŢ|ĺĺ_E

,e{ernentelor îĺ'lsurnatea|e stemei corrrunei
Şărmăşag,

judeţu'NSălaj

Đes,cľ!ieľea sterneĺ
Stema comunei Şărmăşag, judeţul Sălaj' se compune clintr-un
scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de trei brâuri undate
dispuse 'l argint, 2 roşu şi 3 argint'
Câmpul superior, rosu, este Încărcatcu o pasăre Phoenix de

argint înzboľ deschis, iesind din flăcări de aur, flancată în
dreapta de un soare cu opt raze de aur, iar înstânga de o
semilună aSemenea.
Câmpul inÍerior, albastru, este încărcatcu două ciocane
p.ientru minerit, de argint, dispuse înpal, Ílancate Îndreapta de
un spic de gľâu de aur si înstânga de un ciorchine de struguri
de aur cu două frunze verzĺ.
Scutul este timbrat de o cclroană murală de argint cu un turłr
crenelat.
seĺn n ĺ'ŕicaţĺ le eleme ł'lte loľ însu rnate ale steľnei
Pasărea Phoenix íace aluzie la puterea locuitorilor de a se
i

reface după numeroasele atacuri şi asupriri care au distrus

teritorĺile comunei.
Astriifac referire la componenţa etnică majoritară maghiară
din localitate.
Brâurile undate reprezintă cele douä braţe ale râului Crasna,
care străbat localitatea.
Ciocanele pentru minerit arată că localitatea este unul dintre
cele mai dezvoĺtate centre economice ale judeţului datorită
exploatărilor de cărbune.
Spicuĺ de grâu si ciorchinele de struguri reprezintă ocupaţiile
de bazěl ale locuitorilor, agricultura şi viticultura.

iiĺ

Coroana murală cu un turn creneĺat semnifică faptul că

locaĺitatea are rangul de comună.
*)
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Anexa nr. 1 este reprodusă înfacsimil

