
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea titlului de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 

Domnului General-locotenent(cu trei stele) Ştefan Dănilă 
 
 

 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 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. 3272 din 
16.02.2015; 
 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 
General-locotenent(cu trei stele) Ştefan Dănilă. 
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. 
 

 
Iniţiator,  
Primar, 

Vasilică Harpa 
   
Avizat legalitate,  

                Secretar oras, 
        jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr.3272 din 16.02.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de  
«Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 

Domnului General-locotenent(cu trei stele) Ştefan Dănilă 
 

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 Tîrgu Neamt, in tara si in strainatate. 
 Ştefan Dănilă – fost şef al Statului Major General şi actual consilier de stat în 
Cancelaria premierului Victor Ponta şi-a început cariera militară din anul 1987 
îndeplinind cu succes funcţii de pilot, pilot şef, instructor de zbor pe avionul de luptă, 
comandant patrulă, comandant escadrilă, comandant al Bazei 95 Aeriene, 
comandant al Bazei (Flotilei) 90 Transport Aerian.  
 În anul 2009 a fost avansat la gradul de general de flotilă aeriană(cu o stea, 
iar în 2010 a fost avansat la gradul de general maior (cu doua stele).  
 De ziua Forţelor Aeriene, la 20 iunie 2011, generalul maior Ștefan Dănilă a 
fost avansat la gradul de general-locotenent(cu trei stele).  
 Generalul-locotenent Ştefan Dănilă – a fost Şeful Statului Major General în 
perioada 1.01.2011-1.01.2015. 
 Statul Major General asigură, conform Legii nr. 346 din 21 iulie 2006 (art. 12), 
conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, ridicarea 
graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, conducerea operaţiilor 
întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de bază şi de 
specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă, managementul carierei 
individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în 
domeniul militar, implementarea sistemului de comandă, control, comunicaţii, 
computere, informaţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi 
infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale,promovarea valorilor 
specifice culturii militare şi educaţiei civice.Şeful Statului Major General este şi 
preşedinte al CSSM.La nivelul NATO şi al Uniunii Europene, şeful SMG este 
membru al Comitetului Militar al NATO (NATO-MC), respectiv, al Comitetului Militar 
al UE (EUMC). 

In semn de recunoastere pentru intreaga cariera militară, vă adresez rugămintea 
să analizaţi si să dispuneţi aprobarea Proiectului de hotărâre privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ” – Domnului General-
locotenent(cu trei stele) Ştefan Dănilă. 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 3272 din 16.02.2015                            Vasilică HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
 «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 

Domnului General-locotenent(cu trei stele) Ştefan Dănilă 
 
   
 General-locotentent Ştefan Dănilă s-a născut la 14 mai 1965, în Târgu Neamţ, 
judeţul Neamţ.  
 După absolvirea Liceului Militar „Ştefan cel Mare" din Câmpulung 
Moldovenesc, a urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri de Aviaţie „Aurel Vlaicu" şi a 
fost brevetat pilot militar.  
 În perioada 1987 - 1998, a îndeplinit succesiv funcţii de pilot, pilot şef, 
instructor de zbor şi comandant patrulă. 
 În perioada 1998-2000, a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, 
Facultatea interarme. După terminarea studiilor, a fost numit în funcţia de ofiţer I în 
biroul operaţii la Grupul 95 Aviaţie Vânătoare, iar din anul 2001, a fost comandant 
escadrilă la Centrul 95 Trecere pe Avioane Supersonice, apoi la Baza 95 Aeriană.  
 Între anii 2005-2008, a îndeplinit funcţia de şef secţie metodica pregătirii de 
zbor în Statul Major al Forţelor Aeriene. În aprilie 2008, a fost numit comandant al 
Bazei 95 Aeriene, iar în septembrie, acelaşi an, comandant al Bazei (Flotilei) 90 
Transport Aerian.  
 A obţinut succesiv calificările de pilot şi instructor de zbor pe avionul de luptă, 
iar din anul 2009 a început zborul pe avionul de transport C-130 Hercules. La 25 
octombrie 2009, a fost avansat la gradul de general de flotilă aeriană(cu o stea). De 
la 1 octombrie 2010, a început activitatea în Statul Major General, îndeplinind funcţia 
de general de flotilă aeriană.  
 La 1 decembrie 2010 generalul de flotila aeriana Stefan Danila a fost avansat 
la gradul de general maior (cu doua stele) 
 Generalul-maior Ştefan Dănilă – a fost Şeful Statului Major General în 
perioada 1.01.2011-1.01.2015. 
 De ziua Forţelor Aeriene, la 20 iunie 2011, generalul maior Ștefan Dănilă a 
fost avansat la gradul de general-locotenent(cu trei stele) 
 Şeful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai 
înalt din armată. El este numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului 
apărării naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu 
posibilitatea de prelungire cu până la un an. 
 După predarea mandatului de şef al Statului Major General a fost numit de 
premierul Victor Ponta în funcţia de consilier de stat în Cancelaria premierului. 
 În anul 2005, a urmat "Cursul postuniversitar de perfecţionare în conducerea 
marilor unităţi operative din Forţele Aeriene", la Colegiul de Război, iar în anul 2007, 
Cursul principal „Probleme actuale ale securităţii naţionale" la Colegiul Naţional de 
Apărare.  
 În perioada 2006-2009, a fost doctorand în ştiinţe militare, obţinând titlul 
ştiinţific de doctor în 2009, cu lucrarea „Securitatea aeriană în contextul globalizării".  



 Pentru activitatea susţinută de-a lungul carierei, a primit următoarele ordine şi 
distincţii: Ordinul "Steaua României" în grad de Cavaler; Ordinul „Virtutea 
aeronautică" în grad de Cavaler; Semnul Onorific "În Serviciul Armatei" pentru 20 ani 
de activitate; Emblema Onoarea Armatei României; Emblema de Onoare a Statului 
Major General. 
 
 

Sef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 
Mihaela Rotaru Popa  

 
 


