
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAM Ţ 

 
PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind acordarea titlului de « Cet ăţean de onoare al orasului Tîrgu Neam ţ » 

Domnului Profesor dr. Nicolae Scurtu 
 
 

 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neam ţ, jude ţul Neam ţ; 
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ 
precum si Raportul de specialitate al Serviciului Comunicare si Relaţii Publice din cadrul 
Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 3275 din 16.02.2015; 
 Luând act de Recomandarea primită de la Dl. Mihai Hanganu –consilier în cadrul 
Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judetean Neamţ înregistrată la Primăria oraşului 
Tîrgu Neamţ cu nr.3702 din 23.02.2015; 
 Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului 
Tîrgu Neamţ; 

În conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” 
si a altor titluri si distincţii personalităţilor cu merite deosebite, aprobat prin H.C.L nr.62/ 
28.03.2014; 

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin.(1) si alin. (8) si ale art. 45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1   Se acordă titlul de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ» Domnului 
Profesor dr. Nicolae Scurtu. 
Art. 2   Decernarea titlului «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ» se va face în 
cadrul manifestărilor prilejuite de  Zilele orasului Tîrgu Neamţ ce se vor desfăsura în 
perioada 6-8 septembrie 2015. 
Art. 3  - Serviciul Comunicare si Relaţii Publice va lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 4  - Secretarul orasului Tîrgu Neamţ, va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie locală. 
 

 
Ini ţiator,  
Primar, 

Vasilic ă Harpa 
 

 
  Avizat legalitate,  

                Secretar oras, 
        jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 
 
RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 



 

 
 

PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAM Ţ 
Nr. 3275 din 16.02.2015 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hot ărâre privind acordarea titlului de  
«Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neam ţ » 

Domnului Profesor dr. Nicolae Scurtu  
 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.1 si alin.8 din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale , republicată, cu modificările si completările ulterioare ; 

si  
în conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” 

si a altor titluri si distincţii personalităţilor cu merite deosebite, aprobat prin H.C.L nr.62/ 
28.03.2014; 

Consiliul Local este împuternicit să acorde titlul de «Cetăţean de Onoare al 
orasului Tîrgu Neamţ » personalitatilor care, prin realizarile lor deosebite au contribuit la 
prestigul orasului Tirgu Neamt, in tara si in strainatate. 

Cercetatorul si istoricul literar Nicolae Scurtu este, fara indoiala, unul dintre cei 
mai importanti oameni de cultura ai judetului Neamt si un eminent profesor de limba si 
literatura romana. Este autorul a numeroase studii si articole de istorie literara care 
valorizeaza, indeobste, texte inedite. 

Nicolae Scurtu se numara, asa cum afirma criticul si istoricul literar Mircea Popa, 
« printre putinii pasionati de izvoare, de corespondenta necunoscuta, de descoperiri de 
documente ignorate, de punere in circulatie a unor texte, in masura sa rectifice si sa 
corijeze afirmatii mai vechi, sa corecteze date sau ipoteze, sa clarifice preluari 
nefondate, insuficient dovedite. »  

Faţă de cele menţionate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi 
aprobarea Proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 
orasului Tîrgu Neamţ” – Domnului Profesor dr.Nicolae Scurtu. 
 

 
 
 

Ini ţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neam ţ, 

Vasilic ă HARPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAM Ţ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELA ŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 3275 din 16.02.2015                              Vasilic ă HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hot ărâre privind acordarea titlului de 
 «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neam ţ » 

Domnului Profesor dr. Nicolae Scurtu 

             Cercetatorul si istoricul literar Nicolae Scurtu s-a nascut la 4 februarie 1951 in satul 
Varatec, comuna Agapia, judetul Neamt, absolvent al Liceului „Stefan cel Mare” Tirgu 
Neamt si a Facultatii de Litere a Universitatii Bucuresti, este unul din oamenii de seama pe 
care i-a dat judetul Neamt literaturii romane.  

Educa ţie şi formare:  

• Doctoratul  in Litere, cu teza „Reviste literare conduse de Mihail Dragomirescu  între 
anii 1895–1935”. (1999)- a obtinut calificativul Summa cum laude 

• Licenţiat al Facultăţii de Litere (1978) 

Experienta profesionala 

• Profesor de Limba si Literatura Romana la urmatoarele scoli: Scoala generala din 
Manasia, Scoala generala din Vlasin, Liceul „Grivita Rosie”, Liceul „I.L.Caragiale”, 
Colegiul National „Gheorghe Lazar” Bucuresti 

• Inspector scolar de Limba si literatura romana in Bucuresti-1991-2002; Inspector 
scolar general in Ministerul Educatiei si Cercetarii in perioada 1997-1999. 

Activitate literara 

- Cercetator si istoric literar 

- Jurnalist, bibliotecar, arhivist, specialist in genealogie, numismatica si heraldica 

- Specialist apreciat de mari invatati si carturari romani, in studiul manuscriselor 
moderne si contemporane 

- Specialist in literatura epistolara si bibliologie 

Programe, proiecte, colabor ări, simpozioane:  

Proiecte:  Cercetări literare – Scriitori nemţeni [2000-2005], volumele 1-15; Cercetări literare 
– Scriitori dâmboviţeni [2005-2010], volumele 1-10. 

Colabor ări:   la următoarele reviste şi 
ziare: Ateneu (Bacău), Tomis (Constanţa), Cronica (Iaşi), Viaţa Românească, 
Manuscriptum, Revista Bibliotecilor, Revista Arhivelor, România literară, Jurnalul literar, 
Revista de Istorie şi Teorie Literară, Jurnalul literar (Oneşti), Scânteia tineretului, 
Săptămâna culturală a Capitalei, Luceafărul, Almanahul revistei „Flacăra“, Suplimentul 
literar şi artistic al Scânteii tineretului, România liberă, Românul, Ecart, Universul, 
Dimineaţa, Vremea, Cronica Română, La Tazlău (Piatra Neamţ), Litere (Târgovişte), Lumea 
militară, Tricolorul (Toronto – Canada), Luceafăr nou (Viena),Almanahul Parohiei Române 



din Viena, Biserica Ortodoxă Română, Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice din România, 
Revista noastră (Focşani), Vlăstarul şi Speranţe. 

Membru în colegiul de redacţie al revistelor: Litere (Târgovişte) şi Lumea militară (Bucureşti) 
şi colaborator  permanent la revista România literară. 

Rubrica permanenta –Inscriptii nemtene ce apare saptamanal in suplimentul literar-cultural 
al ziarului Ceahlaul, precum si o rubrica identic intitulata ce apare trimestrial in revista  
Asachi.  

Publicatii:  1550 de articole de istorie şi critică literară; cărţi şi contribuţii de istorie literară: 

• Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. I (2007) 
• Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. II (2008) 
• Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. III (2009) 
• Cercetări literare ~ Scriitori dâmboviţeni. Vol. IV (2010) 
• Ion Stăvăruş şi contemporanii săi (2008) 
• G. Călinescu ~ Scrisori şi documente (1979) – 310 p. + iconografie. 
• Eugen Lovinescu ~ Scrisori şi documente (1981) – 392 p. + iconografie. 
• Ion Barbu în corespondenţă (1982) – 340 p + iconografie. 
• Dumitru Cosma ~ Inscripţii pentru steaua din Bethleem (1994) – 16 p + ilustraţii de 

Constantin Piliuţă. 
• Nicolae Peligrad ~ Poezii (1996) – 34 p. 
• Eminescu văzut de gruparea literară „Meşterul Manole“ (1997) – 32 p. 
• Mia Frollo ~ Însemnări despre monseniorul Vladimir Ghica (1999) – 24 p. 
• Sandu Teodor ~ Colindul neamului (1999) – 24 p. 
• Ion Simionescu – Piatra Neamţ (2002) – 14 p. 
• Mihail Dragomirescu ~ Viaţa lui Isus (2008) 
• Ion Stăvăruş, Scrieri, I, Istorie literară, 2010 
• Contributii de istorie literara –vol I(2011); vol.II(2012); vol.III(2013) 

S-au publicat cinci medalioane despre activitatea de cercetare literara a domniei 
sale, semnate de : Nicolae Florescu(Jurnalul literar), Gheorghe Lazarescu(Jurnalul 
literar), Marcel Duta(Caiete critice), Ilie Rad (Nicolae Scurtu-un Toroutiu al zilelor 
noastre)  si Mircea Popa (Nicolae Scurtu, un as al documentului).  

Domnul Nicolae Scurtu a intreprins numeroase cercetari in fondurile Bibliotecii 
Academiei Romane, Arhivele Nationale ale Romaniei, Muzeului National de 
Literatura Romana, precum si in alte fonduri particulare, evidentiind contributiile 
scriitorilor din Neamt la dezvoltarea literaturii si culturii nationale. A adunat peste 
1.600.000 de marturii referitoare la Tirgu Neamt, Varatec, Agapia, Filioara, 
Sacalusesti, Ghindaoani, Baltatesti. 

Asa cum s-a destainuit permanent, verva si placerea lucrului bine facut l-au 
caracterizat permanent, acestea emanand, in primul rand, de la educatia si 
cunostintele acumulate in legendarele si neuitatele locuri, cum sunt Varatecul si 
Tirgu Neamt, pe care le glorifica si promoveaza permanent. 

Acestea sunt doar cateva argumente ce-l determina pe Domnul Nicolae Scurtu sa 
intre in randurile „Cetatenilor de onoare ai orasului Tirgu Neamt”. 

 

 
 

Sef Serviciu Comunicare si Rela ţii Publice 
Mihaela Rotaru Popa  


