ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
JUDETUL IALOMITA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la modificarea unor prevederi in cuprinsul HCL nr.36 /21,09,2016 privind
însuşirea variantei finale a stemei comunei Sfântu Gheorghe ,judeţ Ialomiţa
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE , întrunit în şedinţa
ordinară, din data de …...................
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei care propune modificarea unor prevederi
in cuprinsul HCL nr.36/21,09,2016 conform descrierii heraldice a stemei – inregistrata la
nr. …......... din …..............
-raportul secretarului comunei nr. ….... din ….............din care rezultă necesitatea
modificarii descrierii stemei conform anexei la prezentul proiect de hotarare .
- prevederile art.1 alin.( 3) si (5)din Hotărârea nr. 25 din 16.01.2003 privind stabilirea
metodologiei de elaborare, reproducere si folosire a stemelor judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor;
- avizul comisiei de învăţământ, activităţi social–culturale, culte, sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copiilor, tineret şi sport nr.20 din 14.09.2016
- procesul verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice iniţiate de Primar , inregistrat la
nr. 3110 din 18.08.2016
În temeiul art.36 alin.(1) si alin.(9) coroborate cu art.45 alin.(.1)si art.115,alin.(1)
din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, modificata si
completata,HOTĂRĂŞTE :
ART.1. – Prevederile alin.(2) al articolului 1 din Hotararea Consiliului Local nr.36
din 21,09,2016 privind insusirea variantei finale a stemei comunei Sfantu Gheorghe , se
modifica ,dupa cum urmeaza :
(2) Stema este alcătuită dintr-un scut triunghiular albastru, cu marginile
rotunjite, în care se află un personaj ecvestru, aureolat, călărind spre stânga, imbracat
ca un soldat roman, purtand o tunica ce cade peste solduri ,prinsa cu cingatoare ,iar pe
umeri poarta o pelerina strana cu o brosa ,ţinând în mâini o lance cu care străpunge un
balaur, totul de argint.

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
ART.2.- Descrierea prevazuta la alin.(2) este corespunzatoare anexei nr.2 ce face
parte din prezenta hotarare.

ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcinează primarul şi se
comunică:
-

Institu’tiei Prefectului judeţului Ialomita,

-

Consiliul Judeţean Ialomiţa

INITIATOR -PRIMAR,
Teculescu Petru Madalin

