ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
JUDETUL IALOMITA
HOTĂRÂRE
privind însuşirea variantei finale a stemei comunei Sfântu Gheorghe ,judeţ Ialomiţa
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE , întrunit în şedinţa
ordinară, din data de 21.08.2015
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei care propune aprobarea modelului de
stemă – inregistrata la nr. 2757 din 14.08.2015
-raportul domnului Vlasceanu Lucian viceprimar al comunei prin care propune
însuşirea stemei comunei Sfantu Gheorghe , nr. 2758 din 14.08.2015 din care rezultă
necesitatea însuşirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a
comunei
- 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.3 din 17.08.2015
- procesul verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice iniţiate de Primar , inregistrat la
nr. 2193 din 03.07.2015
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. – (1)Se însuşeşte varianta finală a proiectului de stemă a comunei Sfantu
Gheorghe , judeţul Ialomiţa , conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Stema este alcătuită dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite,
timbrate cu o coroană murală de argint cu un turn. Spicul de grau, ştiuletele de porumb
şi floarea soarelui de aur reprezintă activitatea specifică zonei agricultura. Efigia,
reprezentând scena învingerii balaurului de către cavalerul Sfântu Gheorghe, de argint,
face trimitere la denumirea localităţii.

(3) Scutul triunghiular respectă conveţia natională privind stemele comunale.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul ca localitatea are rangul de
comună.
Culoarea gri a coroanei murale in varianta finală pictată va fi argintiu, iar
galbenul din scut va fii auriu.

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însarcinează primarul şi se
comunică:
-

Institu’ţiei Prefectului judeţului Ialomita,

-

Consiliul Judeţean Ialomiţa

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Vlasceanu Lucian

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei,
Nita Tamara Ionela
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