Prim ria Cop a Mic propune spre dezbatere noul model de steag i stem a
ora ului. Aceasta modificare este necesar pentru alinierea la heraldica oficial i
marcheaz prin simbolistic istoria localit ii. Pentru orice sugestii v rug m s v
adresa i Comp. Rela ii cu Publicul pân în data de 24.02.2012, telefonic (la num rul
0269.840125) sau în scris pe adresa de e-mail primaria_copsa@birotec.ro.

Descrierea heraldic a stemei:
Scut triunghiular cu marginile rotunjite, t iat în furc r sturnat .
În partea stâng superioar pe ro u se afl simbolul unei por i medievale de castel
închise. În partea dreapt superioar pe argint, un ciorchine de strugure albastru cu
frunze verzii i vl stari. În partea inferioar pe albastru se afla un triunghi format din
trei halebarde de argint, orientate în sensul acelor de ceasornic.
Culorile ro u i albastru sunt specifice zonei Transilvaniei iar argintiul, asociat
cu metalul argint simbolizeaz noble e.
Scutul este timbrat cu o coroan mural de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnifica iile elementelor stemei
Scutul triunghiular respecta conven ia na ional privind stemele ora elor.
Coroana murala cu trei turnuri crenelate semnific faptul c localitatea are
rangul de ora .
Poarta d denumirea localit ii Cop a Mic , prin faptul c pe locul Bisericii
Evanghelice actuale, în secolul XV s-a construit un turn de paz în jurul c ruia a luat
fiin localitatea (azi constituie vatra veche a ora ului). Acest turn avea rol de punct
vamal pentru comercian ii care circulau spre Media sau spre Blaj. De aici traducerea
din limba maghiara "Poarta Mic ", "...mic " venind de la suprafa a restrâns pe care
o ocupa localitatea.
Strugurele simbol regional, semnific apartenen a la Valea Târnavelor
(renumit zon viticol ).
Trei halebarde semnific simbolul pazei i protec iei, cele trei halebarde
a ezate în triunghi (punctele de intersec ie determin un plan i indic stabilitate),
lamele orientate în sensul acelor de ceasornic indic continuitatea în timp a localit ii.

