
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

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

post-mortem 
Domnului MIHAI-GAFTON CÂMPEANU 

 
 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. 7996 din 
15.04.2015; 
 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» -post-
mortem Domnului Mihai-Gafton Câmpeanu. 
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.7996 din 15.04.2015 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de  

«Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ »-post-mortem 
Domnului Mihai-Gafton Câmpeanu 

 
 

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 oraşului Tîrgu 
Neamţ » personelor care, prin realizarile lor deosebite au contribuit la prestigul oraşului Tîrgu 
Neamţ, în ţară şi în străinatate. 
 Administrația locală a orașului Târgu-Neamț  a decis ca regretatului Mihai-Gafton 
Câmpeanu să i se acorde titlul de cetățean de onoare, el fiind unul dintre puținii cetățeni ai 
orașului care de-a lungul vieții, chiar înainte de a deveni consilier local s-a implicat în viața 
culturală a urbei.  
 Mihai Gafton Câmpeanu s-a născut pe 29 august 1957, a fost absolvent al Liceului de 
industrializare a lemnului, de profesie tehnician forestier. A cântat de la vârsta de 7 ani, mai 
întâi la acordeon, apoi la chitară, iar vocal de la vârsta de 19 ani. Are 20 de melodii compuse. 
A fondat și cunoscuta formație, Cardinal, cu care a încântat generații de nuntași și miri. S-a 
considerat un artist liber profesionist și a fost mândru că este compozitorul melodiei de pe 
ultimul album al lui Fuego: „A mai trecut un an”. A reprezentat județul Neamț  la Faza 
Interjudețeană „Cântarea României”, ocupând locul I, dar a reprezentat și România, la 
Festivalul „Crizantema de Argint” de la Chișinău. 

În semn de recunoaştere pentru întreaga carieră artistică  şi pentru implicarea activă în 
viaţa culturală a oraşului, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea 
Proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu 
Neamţ”-post-mortem – Domnului Mihai Gafton-Câmpeanu 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ            Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE          Primar, 
Nr. 7996 din 15.04.2015                            Vasilică HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 

«Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ »-post-mortem 
Domnului Mihai-Gafton Câmpeanu 

 
   

Mihai-Gafton Câmpeanu s-a născut pe 29 august 1957, a fost absolvent al Liceului de 

industrializare a lemnului, de profesie tehnician forestier. A cântat de la vârsta de 7 ani, mai 

întâi la acordeon, apoi la chitară, iar vocal de la vârsta de 19 ani. Are peste 20 de melodii 

compuse, printre care Rugă, Cântec oraşului meu, Poştaşul, Trenul, Imnul Federaţiei 

Naţionale de Călărie(una din marile sale pasiuni fiind caiii).  

A fondat și cunoscuta formație, Cardinal, cu care a încântat generații de nuntași și 

miri. S-a considerat un artist liber profesionist și a fost mândru că este compozitorul melodiei 

de pe ultimul album al lui Fuego: „A mai trecut un an”. A reprezentat județul Neamț  la Faza 

Interjudețeană „Cântarea României”, ocupând locul I, dar a reprezentat și România, la 

Festivalul „Crizantema de Argint” de la Chișinău. 

 A fost consilier local în perioada 2011-februarie 2015, implicându-se  atât în viața 

socială, administrativă, cât și în viața culturală a orașului. 

 A fost un om pasionat de muzică, poezie, de cultură, un om care a iubit oraşul nostru 

şi a luptat pentru promovarea culturii si a traditiilor locale. 

 
 

Sef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 
Mihaela Rotaru Popa  

 
 
 


