Anexa nr.2 la H.C.L.Bistra nr.36/2008
Descrierea stemei:
Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
Scutul este scartelat cu un scut mic brosat in inima.
In partea superioara, destra,cartierul 1si partea inferioara
sinestra,cartierul 4 campurile sunt verzi,mobilate cu cate un cap de cerb
argintiu,iar in partea superioara sinestra,cartierul 2 si partea inferioara
destra,cartierul 3,cartierele sunt aurii,mobilate cu cate doua topoare negre
incrucisate in saritoare.Scutul brosat in inima este mobilat cu patru unde
albastre pe camp rosu.
Scut timbrat cu o coroana murala de argint cu un singur turn crenelat.

Semnificaţia elementelor însumate:
Cele doua topoare încrucişate în săritoare specifice comunităţii de
huţuli de pe teritoriul comunei, reprezintă în dubla sa calitate de armă
străveche de luptă şi de instrument pentru tăiat şi despicat, precum şi datorie,
şi unitatea dintre localnici.
Cap de cerb făra găt, adornat cu două coarne, pe fiecare câte cinci
ramuri, reprezintă bogăţia faunistică a zonei, cum ar fi ursul brun, cerbul
carpatin, porcul mistreţ, vulpea, bursucul, râsul, vulturul, corbul, coţofana,
piţigoiul, gaiţa şi altele.
În inima scutului se află un scut mai mic mobilat cu cu patru unde, ce
reprezinta apele care trec prin localitate, respectiv râul Vişeu, care absoarbe
râurile Ruscova, Crasna, Bistra, Valea-Neagra, Luhei, după care se varsă în
Tisa, pe lângă care înainte de 1411 a luat fiinţă localitatea.
Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu un singur turn
crenelat, reprezintă gradul administrativ, respectiv comună.

Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu un singur turn crenelat,reprezintă
gradul administrativ,respectiv comună.

Faţă de cele prezentate,adresăm rugamintea de a adopta Hotărârea de Guvern privind
aprobarea stemei comunei Bistra,judetul Maramureş.
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DESCRIEREA SI SEMNIFICATIA ELEMENTELOR INSUMATE
STEMEI COMUNEI BISTRA,MARAMURES

1.Descrierea stemei:
Scut triunghiular cu marginile rotunjite.
Scutul este scartelat cu un scut mic broşat în inimă.
În partea superioară, destra,cartierul 1 si partea inferioară sinestra,cartierul 4
cămpurile sunt verzi,mobilate cu căte un cap de cerb argintiu,iar in partea
superioară sinestra,cartierul 2 si partea inferioară destra,cartierul 3,cartierele sunt
aurii,mobilate cu căte două topoare negre încrucisate în săritoare.Scutul broşat în
inimă este mobilat cu patru unde albastre pe cămp rosu.
Scut timbrat cu o coroană murală de argint cu un singur turn crenelat.
2.Semnificatia stemei:
Cele două topoare încrucişate în săritoare specifice comunităţii de huţuli de
pe teritoriul comunei, reprezintă în dubla sa calitate de armă străveche de luptă şi
de instrument pentru tăiat si despicat, precum şi datorie, şi unitatea dintre
localnici.
Cap de cerb făra găt, adornat cu două coarne, pe fiecare câte cinci ramuri,
reprezintă bogăţia faunistică a zonei, cum ar fi ursul brun, cerbul carpatin, porcul
mistreţ, vulpea, bursucul, râsul, vulturul, corbul, coţofana, piţigoiul, gaiţa şi altele.
În inima scutului se afla un scut mai mic mobilat cu patru unde, ce
reprezinta apele care trec prin localitate, respectiv râul Vişeu, care absoarbe râurile
Ruscova, Crasna, Bistra, Valea-Neagra, Luhei, după care se varsă în Tisa, pe lângă
care înainte de 1411 a luat fiinţă localitatea.
Scutul timbrat cu o coroană murală de argint cu un singur turn crenelat,
reprezintă gradul administrativ, respectiv comună.

