
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea modelului steagului judeţului Prahova 

 
Având în vedere: 

-        Expunerea  de  motive  a  domnului  Bogdan  Andrei  Toader,  preşedinte  al 
Consiliului Judeţean Prahova şi a doamnei Ludmila Sfîrloagă, vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Prahova privind   aprobarea modelului steagului judeţului 

Prahova; 

- Raportul nr. 22291/01.11.2017 al  Compartimentului  Sănătate,  Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism; 
-        Prevederile  art.  1,  alin  (2)  din  Legea  nr.  141/2015  privind  arborarea  şi 

folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii; 

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f şi ale art. 97 din Legea nr. 

215/2001  privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
 

completările ulterioare; 
 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

 

nr. 1. 

Art.1.- (1)  Se aprobă modelul steagului judeţului Prahova prevăzut in anexa 
 

 

(2)  Descrierea  şi  semnificaţiile  elementelor  însumate  ale  modelului 

steagului judeţului Prahova sunt prevăzute in anexa nr. 2. 

(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Direcţia  Juridic  Contencios  şi  Administraţie  Publică  va  aduce  la 

cunoştinţă prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 31 ianuarie 2018 

Nr. 002 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

Hermina Adi Bîgiu 



ROMÂNIA                                                                                                 Anexa nr. 1 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                               La Hotărârea nr._________ 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                            Din_______________ 

Modelul steagului judeţului Prahova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material textile: polyester sau satinat 



R O M Â N I A                                                                         Anexa nr. 2 la 

CONSILIUL JUDEŢEAN PRAHOVA                                     Hotărarea  

                                                                                         Nr……../……………..     

         

DESCRIEREA SI SEMNIFICAŢIILE 

elementelor însumate ale modelului steagului judeţului Prahova 

 

          Descrierea steagului 

          Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului reprezinta o pânză dreptunghiulară 

cu proporţia între lăţimea şi lungimea drapelului de 2/3,  de culoare albă pe ambele 

feţe. 

         In centru este imprimată stema judeţului. 

         În partea de jos, sub stemă, este inscripţionat arcuit ,,JUDEŢUL PRAHOVA,, 

cu litere negre. 

         Drapelul se fixează pe hampă în partea stângă pe lăţime. 

         Semnificaţia culorii albe 

         Culoarea albă simbolizează puritate, adevăr, curăţenie, respect, cunoaştere şi 

înţelepciune. Este în acelaşi timp şi un simbol universal al Păcii. 

         Descrierea stemei conform Hotărârii de Guvern nr. 942/14.08.2003 privind 

aprobarea stemei judeţului Prahova. 

        Toate aceste calităţi caracterizează locuitorii judeţului Prahova. 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

  EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului steagului  

judetului Prahova 

 

          Art. 1 alin (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea si folosirea de catre 

unitatile administrative-teritoriale a steagurilor proprii prevede ca “ Fiecare unitate 

administrativ-teritoriala poate supune aprobarii Guvernului  steagul propriu si unic 

pe baza hotararii autoritatii deliberative.” 

        In acest sens, avand in vedere ca in prezent judetul Prahova nu are aprobat un 

steag propriu, precum si propunerile modelelor de steag elaborate de Comisia 

pentru stabilirea variantelor de model, culoare si insemne ale steagului judetului 

Prahova, constituita prin Dispozitia nr. 103/07.03.2017 a Presedintelui Consiliului 

Judetean Prahova, propunem aprobarea modelului de steag al judetului Prahova, 

potrivit anexelor nr.1 si 2 la proiect, considerand ca aceasta este varianta de steag 

reprezentativa pentru judetul Prahova, dupa cum urmeaza: 

       Potrivit anexelor, modelul steagului reprezinta o panza dreptunghiulara cu 

proportia intre latimea si lungimea drapelului de 2/3, format dintr-o fasie de 

culoare alba. 

      In centru, avers, revers,  este imprimata stema judetului sub care este 

inscriptionat arcuit, cu litere negre “ JUDETUL PRAHOVA”. 

      Drapelul se fixeaza la hampa pe partea stanga pe latime. 

      Semnificatia stemei judetului este prevazuta in HG nr. 924/14.08.2003 privind 

aprobarea stemei judetului Prahova. 



      Albul simbolizeaza  puritate, adevar, curatenie, respect, cunoastere si 

intelepciune. Este in acelasi timp si un simbol universal al Pacii. 

      Consideram ca toate aceste elemente caracterizeaza locuitorii judetului 

Prahova. 

      Avand in vedere cele aratate mai sus supunem spre dezbatere si aprobare 

proiectul de hotarare privind aprobarea steagului judetului Prahova. 

  

 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader                                                            Ludmila Sfîrloagă 

 



JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Compartimentul Sănătate, Cultură,                                                                                

        Învăţământ, Mass-Media, 

 Sport-Tineret, ONG-uri, Turism  

Nr. 22291/01.11.2017                                          

 

RAPORT 

 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului steagului 

judetului Prahova 

 

 Art. 1, alin (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea si folosirea de catre 

unitatile administrative-teritoriale a steagurilor proprii prevede ca: “ Fiecare unitate 

administrativ-teritoriala poate supune aprobarii Guvernului  steagul propriu si unic 

pe baza hotararii autoritatii deliberative.” 

Art. 3, alin (1) din acelasi act normative prevede ca: “Proiectul modelului de steag 

al unitatilor administrativ-teritoriale este supus dezbaterii publice si consultarii 

locuitorilor, in vederea stabilirii variantei reprezentative”, iar potrivit Art 2 alin (2), 

dupa aprobarea de catre autoritatea deliberativa a modelului de steag si dupa 

comunicarea hotararii si memoriului justificativ catre Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice, modelul de steag al unitatii administrativ- 

teritoriale se aproba prin hotarare a Guvernului. 

In prezent judetul Prahova nu are aprobat un model de steag. 

Varianta de steag considerat reprezentativa de initiatorii proiectului de hotarare, 

pentru judetul Prahova, care va fi supusa dezbaterii publice, potrivit anexelor 

proiectului de hotarare, este urmatoarea: 

 Modelul steagului reprezinta o panza dreptunghiulara cu proportia intre latimea si 

lungimea drapelului de 2/3, format dintr-o fasie de culoare alba. In centru, avers, 

revers,  este imprimata stema judetului sub care este inscriptionat cu litere negre 

“JUDETUL PRAHOVA”. Drapelul se fixeaza la hampa pe partea stanga pe latime. 

Semnificatia stemei judetului este prevazuta in HG nr. 924/14.08.2003 privind 



aprobarea stemei judetului Prahova. Albul simbolizeaza  puritate, adevar, 

curatenie, respect, cunoastere si intelepciune. Este in acelasi timp si un simbol 

universal al Pacii. 

In raport cu cele aratate mai sus consideram legal proiectul de hotarare supus spre 

dezbatere si aprobare. 

  

 

Consilier, 

Răzvan Moşu 
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