
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea titlului de « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 
Doamnei Elisabeta Gheorghiţă 

 
 

 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» Doamnei 
Elisabeta Gheorghiţă . 
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 » 
Doamnei Elisabeta Gheorghiţă 

 
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 au contribuit la dezvoltarea comunităţii 
sau numelui acestei localităţi . 

Doamna Elisabeta Gheorghiţă a lucrat timp de 35 ani atat ca educatoare, cât 
şi ca profesor de desen si caligrafie la Scoala Generală nr 2  şi Şcoala generala nr. 3 
din oraşul Tîrgu Neamţ. 

Şi-a adus o contribuţie deosebită în procesul educaţional a 30 generaţii de 
copii. Domnia sa si-a adus aportul timp de 15 ani, fără nici o recompensă, la 
decorarea si organizarea Orăşelului Copiilor, a organizat şi panotat numeroase 
expoziţii de pictură. A participat la organizarea şi deschiderea primului Muzeu de 
istorie din Tîrgu Neamţ.A fost un model permanent de om cu valori, cu o cultură de 
excepţie, un apărător al credinţei şi românismului, un bun teolog, un apărător al 
Bisericii pe când aceasta era persecutată, un sfătuitor, un om de acţiune, un jertfitor 
permanent pentru binele celuilalt, un modelator de caractere. 

Faţă de cele arătate, vă adresez rugămintea să analizaţi şi să dispuneţi 
aprobarea Proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al 
orasului Tîrgu Neamţ” – Doamnei Elisabeta Gheorghiţă. 
 

 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 

 
 
 
 
 
 

 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 3276 din 16.02.2015                             Vasilică HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Doamnei Elisabeta Gheorghiţă 
 
  

 Doamna Elisabeta Gheorghiţă s-a născut la 1 iunie 1920 în oraşul Tîrgu 
Neamţ, urmând în perioada 1927-1935 ciclul primar şi ciclul gimnazial la Şcoala 
Domnească. Liceul l-a făcut în perioada 1935-1940 la Şcoala Normală din Iaşi. În 
perioada 1940-1943 urmează cursurile Academiei de Belle Arte Iaşi-secţia pictură, 
fiind considerată un talent de excepţie, lucrările sale fiind expuse la decanat. Este 
propusă pentru o bursă de studii la Paris. Datorită războiului, în anul 1943, Academia 
îşi mută sediul la Timişoara, motiv pentru care Dna Elisabeta Gheorghiţă nu-şi poate 
continua studiile. În anul 1944 se retrage la Tîrgu Neamţ, unde va lucra până la 
ieşirea la pensie ca educatoare la Grădiniţa nr.2 şi ca profesor de desen si caligrafie 
la Scoala Generală nr 2  şi Şcoala generala nr. 3 din oraşul Tîrgu Neamţ.  

Fiind o perioadă foarte grea, dimineaţa lucra la grădiniţă, iar după-amiezile la 
cele 2 şcoli, luptând din răsputeri pentru a-şi creşte cei 4 copii, în timp ce soţul său-
Prof. Gheorghe Gheorghiţă era în închisorile de exterminare politică de la Jilava şi 
Aiud, timp de 6 ani.  

Fiind o persoană foarte talentată, oficilităţile oraşului au apelat permanent şi 
au solicitat executarea de lucrări pentru ornarea sălilor de şedinţă, a sălilor 
Sindicatului, pentru a scrie sute de metri de lozinci la diferite evenimente, materiale 
expozitive, lucrări executate peste orele de serviciu, munca fiind gratis. La toate 
evenimentele oficiale din oraş, care aveau loc în Casa de Cultură, dna Elisabeta 
Gheorghiţă se ocupa de dansuri, costume, sisteme de lumini, serbări, scenete, etc. 
Pentru formaţia de teatru a cadrelor didactice se ocupa de scenografie, costume, 
machiaj. 

După întoarcerea din detenţie în anul 1954 a soţului Gheorghe Gheorghiţă, va 
executa împreună cu el lucrări de artă pentru oraş. Lucrări de sculptură şi pictură 
executate de cei 2 artişti au fost oferite delegaţiilor oficiale străine ce vizitau ţara 
noastră. 

Timp de 15 ani, fără nici un fel de recompensă, Dna Elisabeta Gheorghiţă a 
executat decorarea şi organizarea Orăşelului Copiilor cu panouri mari cu scene din 
poveşti, panouri ce erau aşezate în Grădina Publică. Pentru poveştile lui Ion Creangă 
se executau personajele în volum, reprezentând statui cu personajele poveştilor, 
frumos colorate şi foarte expresive.  

De asemenea, a participat la organizarea şi deschiderea primului Muzeu de 
istorie din oraş. 

A avut numeroase realizări în domeniul picturii: compoziţii de excepţie, 
portrete, peisaje, flori. Aceste lucrări au fost de inspiraţie pentru alţi artişti modele de 
referinţă, creând o profundă şcoală de pictură. A executat şi lucrări de pictură 
bisericească (Catapeteasma bisericii din satul Filioara, Partea centrala a 
catapeteasmei bisericii din Nemţişor, Catapeteasma bisericii din incinta Mănăstirii 



Buneşti, Sighişoara, pictură murală la o biserică din Nordul Moldovei, 9 epitafe pentru 
biserici din oraş şi din zonă, nenumărate dvere pentru uşile împărăteşti) 
 Toată viaţa a creat material didactic, mape metodice pentru profesorii de 
desen, pentru educatoarele din oraş. A ornat cabinete de şcoli, laboratoare cu 
materiale reprezentative. 

 A fost un model permanent pentru cei din jur, un om cu principii morale, 
respectând valorile, un om cu o cultură de excepţie, un apărător al credinţei şi 
românismului, un bun teolog, un apărător al Bisericii pe când aceasta era 
persecutată, un sfătuitor, un om de acţiune, un jertfitor permanent pentru binele 
celuilalt, un modelator de caractere. 

 
Sef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  
 
 


