
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea titlului « PRO URBE » Domnului PIET Van der GALIEN 
 
 

 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. 22811 din 
10.11.2015; 
 În conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de 
onoare” şi a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, aprobat prin 
H.C.L nr.62/ 28.03.2014. 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orasului 
Tîrgu Neamţ; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(1) şi alin.(8) şi art.45 alin.(5) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  

HOTĂRĂSTE: 
 
Art.1   Se acordă titlul « PRO URBE» Domnului PIET Van der GALIEN – membru al 
Fundației Fryslan Moldova – Olanda, pentru implicarea continuă în dezvoltarea vieții 
sociale a orașului Tîrgu Neamț și contribuția adusă la buna funcționare a instituțiilor 
de învățământ. 
Art. 2  Decernarea titlului «PRO URBE» se va face în cadrul manifestărilor prilejuite 
de  Zilele orașului Tîrgu Neamţ 2016. 
Art. 4 - Serviciul Comunicare si Relaţii Publice va lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5 - 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. 22811 din 10.11.2015 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » 
 Domnului PIET Van der GALIEN 

 
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 art. 10 din 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 ”PRO URBE” persoanelor 
care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.) au determinat o 
îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de viaţă a locuitorilor orasului Tîrgu Neamţ 
sau a unui domeniu al vieţii economice, sociale, culturale, etc. 

Dl.Piet Van der Galien membru vechi al Fundaţiei Fryslan-Moldova din 
Olanda, s-a implicat în acțiuni umanitare pentru orașul Tirgu Neamt încă de la prima 
sosire, alături de fostul presedinte –Dl.Willem de Boer și a contribuit  la menținerea și 
dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie stabilite între Fundaţia Fryslan-
Moldova şi Primăria orasului Tîrgu Neamţ. Fost funcționar public în cadrul Primăriei 
din Dokkum, Dl. Galien este trezorier în cadrul fundației și se ocupă de partea  
financiară. 
 Aceste relaţii de colaborare şi prietenie stabilite între Fundaţia Fryslan-
Moldova şi Primăria orasului Tîrgu Neamţ au debutat după anul 1990, 
concretizându-se în numeroase transporturi umanitare destinate şcolilor, bisericilor, 
Spitalului orăşenesc şi Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. De asemenea, au mai 
beneficiat de ajutoare umanitare şi o serie de ONG-uri din oraş. Din anul 2001 
colaborarea s-a axat pe derularea şi implementarea unui proiect agrar ce a însemnat 
donarea din partea Fundaţiei Fryslan-Moldova a unei cantităţi importante de material 
săditor şi o gamă de maşini agricole şi utilaje. Producţia agricolă obţinută din 
proiectul agrar a fost distribuită cantinei  de ajutor social, F.Omenia și spitalului. 
Florile primite- lalele, crini, gladiole-au înfrumuseţat ani de-a rândul oraşul nostru. 
 Transporturile umanitare au continuat şi după anul 2001 cu aceeasi frecvenţă, 
Fundaţia Fryslan-Moldova donând comunităţilor din zona Tîrgu Neamţ o gamă 
diversificată de produse: mobilier şcolar, aparatură pentru laboratoarele şcolare, 
aparatură medicală, mobilier şi instalaţie de sonorizare pentru sala de festivităţi din 
cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 

Implicarea deosebită a membrilor Fundaţiei Fryslan-Moldova în viaţa 
comunităţii din zona Tîrgu Neamţ şi relaţiile de prietenie stabilite în toată această 
perioadă ne onorează si ne determinã sã acordãm Titlul PRO URBE Domnului Piet 
Van der Galien, pentru implicarea continuă în dezvoltarea vieții sociale a orașului 
Tîrgu Neamț și contribuția adusă la buna funcționare a instituțiilor de învățământ. 

 
Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 22811 din 10.11.2015 
                       Vasilică HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » 
 Domnului PIET Van der GALIEN 

   

 Relaţiile de parteneriat și colaborare stabilite între membrii Fundației Fryslan-

Moldova din localitatea Dokkum - Olanda și Primăria orasului Tîrgu Neamţ au 

început în  anul 1990 și s-au concretizat în numeroase transporturi umanitare 

destinate școlilor, bisericilor, Spitalului orãșenesc și Primãriei orașului Tîrgu Neamț. 

De asemenea, au mai beneficiat de ajutoare umanitare si o serie de ONG-uri din 

oras. Din anul 2001 colaborarea s-a axat pe derularea şi implementarea unui proiect 

agrar ce a însemnat donarea din partea Fundaţiei Fryslan-Moldova a unei cantităţi 

importante de material săditor şi o gamă de maşini agricole şi utilaje. Producţia 

agricolă obţinută din proiectul agrar a fost distribuită cantinei  de ajutor social, 

F.Omenia și spitalului. Florile primite- lalele, crini, gladiole-au înfrumuseţat ani de-a 

rândul oraşul nostru. 

 Transporturile umanitare au continuat si dupã anul 2001 cu aceeasi frecvențã, 

Fundația Fryslan-Moldova donând comunitãților din zona Tîrgu Neamț o gamã 

diversificatã de produse: mobilier școlar, aparaturã pentru laboratoarele scolare, 

aparaturã medicalã, mobilier si instalație de sonorizare pentru sala de festivitãți din 

cadrul Primãriei orasului Tîrgu Neamț, jucării, îmbrăcăminte,materiale pentru lucrări 

de renovare și amenajare- varuri, vopsele. De aceste donații au beneficiat Spitalul 

orășenesc, Fundația Filantropică ”Omenia”, Fundația ”Sfânta Teodora”, Fundația 

”Caută”, Creșa, Școala Gimnazială Domnească ”Grigore Ghica-Vodă”, Școala 

Gimnazială ”Ion Creangă”, Colegiul Național ”Ștefan cel Mare”, Colegiul Tehnic ”Ion 

Creangă”, Primăria orașului Tîrgu Neamț, biserici, școli din comunele Petricani, 

Timișești și Cristești. Spitalul orășenesc ”Sfântul Dimitrie” a primit donații în bani 

pentru renovarea oficiului și a sălii de tratamente a  Secției Boli Infecțioase și pentru 

renovarea Capelei ”Sf.Dimitrie”.   



 Cu ajutorul membrilor Fundaţiei Fryslan-Moldova, au fost rezolvate o serie de 

cazuri sociale, mai multe persoane si familii nevoiașe, dar și persoane cu handicap 

primind ajutoare materiale- scaune cu rotile, cârje.  

Toate aceste donaţii si acţiuni comunitare au determinat o îmbunătăţire 

semnificativă a condiţiilor de viaţă pentru unele persoane defavorizate din orasul 

Tîrgu Neamţ precum si îmbunătăţirea bazei materiale pentru buna desfăsurare a 

procesului instructiv-educativ în scolile din zona Tîrgu Neamţ. 

Dl.Piet Van der Galien membru vechi al Fundaţiei Fryslan-Moldova din 
Olanda, s-a implicat în acțiuni umanitare pentru orașul Tirgu Neamt încă de la prima 
sosire, alături de fostul presedinte –Dl.Willem de Boer și a contribuit  la menținerea și 
dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi prietenie stabilite între Fundaţia Fryslan-
Moldova şi Primăria orasului Tîrgu Neamţ. Fost funcționar public în cadrul Primăriei 
din Dokkum, Dl. Galien este trezorier în cadrul fundației și se ocupă de partea  
financiară. 

Alături de Dl. Willem de Boer – fost președinte al Fundației și de Dl Tjalling 

Feenstra - actual presedinte, Dl.Piet Van der Galien, împreună cu domnii : Wob 

Jansma, Yme Dinjkstra, Livius Noordhuis, au acordat sprijin necondiționat celor în 

nevoie, întinzându-le o mână de ajutor, redând speranță, încredere și zâmbete 

tuturor celor pe care i-au ajutat. 

 Implicarea deosebită a membrilor Fundaţiei Fryslan-Moldova în viaţa 

comunităţii din zona Tîrgu Neamţ şi relaţiile de prietenie stabilite în toată această 

perioadă ne onorează si ne determinã sã acordãm Titlul PRO URBE Domnului PIET 

Van der GALIEN pentru implicarea continuă în dezvoltarea vieții sociale a orașului 

Tîrgu Neamț și contribuția adusă la buna funcționare a instituțiilor de învățământ. 

 

Faţă de cele arătate, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi 

aprobarea Proiectului de hotărâre. 

 

 

  

Sef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  

 

 

 


