ROMANIA
COMUNEI SFINTU GHEORGHE
JUDETUL IALOMITA

HOTARARE
privind însuşirea stemei comunei Sfintu Gheorghe ,judet Ialomita
Consiliul local al Comunei Sfintu Gheorghe , întrunit în şedinţa ordinară,
din data de 28.11.2011
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei care propune aprobarea modelului de
stemă – inregistrata la nr. 3786./22.11.2011.
-raportul viceprimaruluil comunei prin care propune însuşirea stemei comunei
Sfintu Gheorghe , nr. 3841/24.11.2011.
- 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. 1/23.11.2011
- procesul verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice iniţiate de Primar , inregistrat la
nr. 3718 /21.11.2011.
În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale,republicată, modificata si completata
HOTĂRĂŞTE
ART.1. – (1)Se însuşeşte stema comunei Sfintu Gheorghe , judetul Ialomita,varianta
nr.3 , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Stema este alcătuită dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,
impartit in trei . In partea centrala , in camp rosu , se afla floarea soarelui , care
simbolizeaza ocupatia agricola a locuitorilor din comuna. In partea dreapta , in camp
galben,se afla o furca de tors lana din argint, simbol al artei populare ce
caracterizeaza locuitorii comunei .In partea stanga in camp albastru ,se afla icoana
Sfintului Gheorghe(patronul spiritual al comunei )simbolizand credinta crestin –
ortodoxa a locuitorilor.
(3) Scutul este timbrat de o coroana muralade argint cu un turn crenelat , ce
semnifica faptul ca localitatea are rangul de comuna .
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcineaza primarul şi se
comunică :
Institutiei Prefectului judeţului Ialomita,
Consiliul Judeţean Ialomita

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Coman Daniela
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CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

