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HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemei comunei Valu lui Traian,
județul Constanța
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2
din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Valu lui Traian, județul
Constanța, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei sunt
prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
București, 8 decembrie 2010.
Nr. 1.256.

ANEXA Nr. 1*)

ANEXA Nr. 2

STEMA

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

comunei Valu lui Traian, județul Constanța

elementelor însumate ale stemei comunei Valu lui Traian,
județul Constanța

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Valu lui Traian se
compune dintr-un scut triunghiular roșu, cu marginile rotunjite,
tăiat de un zid de argint.
În partea superioară se află o floarea-soarelui flancată de
câte un spic de grâu, toate de aur.
În vârful scutului se află un ciorchine de strugure și trei coline,
toate de aur.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate
Spicele de grâu și floarea-soarelui reprezintă ocupația de
bază a locuitorilor, agricultura.
Brâul de argint semnifică zidul de piatră care a fost adăugat
pe creasta valului de piatră de-a lungul căruia este amplasată
localitatea.
Strugurele simbolizează podgoria Murfatlarului.
Cele trei coline simbolizează: Valul mic de pământ, Valul
mare de pământ și Valul de piatră, monumente istorice din
secolul al VI-lea.
Coroana murală cu un turn crenelat de argint semnifică faptul
că localitatea are rangul de comună.

