ROMÂNIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind aprobarea Statutului Unitatii Administrativ Teritoriale
Comuna Sfantu Gheorghe, Judet Ialomita
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Ialomita;
Avand in vedere:
-raportul de aprobare al primarului comunei Sfantu Gheorghe inregistrat sub nr. 5311 din
17.09.2021;
-raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei Sfantu Gheorghe inregistrat
sub nr. 5752 din 08.10.2021;

-

Tinand cont de :
raportul de avizare al comisiei pentru activitati economico- financiare , juridica si de disciplina
nr.87 din 26.10.2021
-raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura, urbanism si amenajarea teritoriului ,
protectie mediu si turism inregistrat la nr.52 din 26.10.2021
-raportul de avizare al Comisiei pentru activitati social cultural, culte , invatamant, sanatate,
familie,munca,protectie sociala, tineret si sport inregistrat la nr. 22 din 26.10.2021
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei inregistrat la nr. 5986 din 19.10.2021

In conformitate cu :
- prevederile Ordinului nr. 25 / 2021 aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativteritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a
consiliului local ,
-prevederile art.7 alin.2 din Legea nr. 287 / 2009 Republicată, privind Codul civil,cu
modificariele si completarile ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin.(1),(3) lit.a) 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 alin.(1) lit.(a) si
art.197 alin.(1) si (2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE
Art.1.Se aproba Statutul Unitatii Administrativ Teritoriale comuna Sfantu Gheorghe conform
anexei la prezenta hotarare , care face parte integranta din aceasta.
Art.2.Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare pe pagina de internet a
institutiei www.sfintugheorghe.ro.

Art.3. Prezenta hotarare abroga Hotararea Consiliului local nr. 7 din 07.02.2011 privind
aprobarea Statutului comunei Sfantu Gheorghe si Hotararea Consiliului local nr.26 din 30.07.2008
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de <Cetatean de onoare al comunei
Sfantu Gheorghe> persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite .
Art. 4. Hotararea se comunica prin grija secretarului general comunei :
-Primarului comunei ;
-Institutiei Prefectului, judetul Ialomita ;

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Jicu Paul

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general al comunei
Nita Tamara- Ionela

Nr.76
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 28.10.2021

