
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” 
Doamnei SOFICA NAUWELAERTS 

 
 

 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. 3228 din 
12.02.2016; 
 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 «Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » Doamnei 
SOFICA NAUWELAERTS– pentru implicarea continuă în promovarea valorilor locale 
și contribuția adusă la prestigiul orașului Tîrgu Neamț în străinătate. 
Art. 2  Decernarea titlului « Cetăţean de onoare al orasului Tîrgu Neamţ » 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. 3228 din 12.02.2016 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

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

Doamnei SOFICA NAUWELAERTS 
 

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. 9 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 ”CETĂȚEAN DE ONOARE” 
persoanelor care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul orașului 
Tîrgu Neamț, în țară și în străinătate . 

Dna Sofica Nauwelaerts se bucură de respectul și admirația cetățenilor din 
orașul Tîrgu Neamț pentru implicarea și promovarea valorilor naționale  contribuind 
de-a lungul timpului la dezvoltarea unei imagini pozitive a orașului Tîrgu Neamț în 
străinătate 

A lucrat timp de 40 de ani la Televiziunea Flamandă –VRT la Bruxelles. A 
făcut numeroase documentare în România : 
 - ROMANIA – VIZA POUR LE MONDE 
 - Circulatia rutieră în România in timpul vacantelor(de vară și de iarnă)                                                                                 
-  Delta Dunarii  
-  Documentar « de la oaie până la covor »(unde  cooperativa din TG. NEAMT si 
HUMULESTI, AGAPIA au jucat un rol important) 
-  Documentar cu manastirile de la Agapia, Varatec, Neamț, până în Nordul Moldovei                                                                        
-  Documentar - ANA ASLAN si DR CALINESTI, respectiv Constanta, Mamaia, 
Eforie Nord  si Sud, MANGALIA .   
 - Reportaj urgent cu cutremul din 1977 BUCURESTI 
-  Reportaje turistice în legătură cu folclorul din România .  
 

În urmă cu 35 de ani a înființat în Flandra o organizatie culturală , organizatie 
non- profit, de prietenie BELGO – ROMANA, numita DACIA. În acest cadru cultural a 
organizat permanent expozitii de pictura, sculptura, carte Romaneasca, folclor, 
expozitie de covoare mai mult de la Neamt, AGAPIA, expozitie de icoane, desene 
facute de elevii  de la Liceul STEFAN CEL MARE, arta moderna din Bucuresti,A 
adus grupuri de dansuri folclorice de la Ruginoasa, SOFIA VICOVEANCA, corul 
RADIOULUI si TELEVIZIUNII ROMANE, cântăreți de operă, violonisti  renumiti, 
LOLA BOBESCU, GHEORGHE ZAMFIR, DAMIAN LUCA cu naiul,  

Dna Sofica Nauwelaerts a dat lectii de romana, voluntar, la membrii 
organizatiei, lectii de prelucrare a lânei, lectii de tesut, expozitii de fotografii despre 
Romania, serate de diapozitive prezentând România din toate punctele de vedere, 
degustari de vinuri românesti, degustari de brinzeturi romanesti, lectii cu arta 
culinara romaneasca etc. 

A organizat cu membrii si toate cunostintele, excursii in toata tara dar cel mai 
mult in nordul MOLDOVEI, incepând cu HUMULESTIUL, NEAMTUL, AGAPIA,  
VARATEC  si apoi manastirile din Nord.   



Dna Sofica Nauwelaerts a sprijinit permanent școlile din Tîrgu Neamț, 
realizând o colaborare eficientă între România și Belgia concretizată prin vizite ale 
elevilor și cadrelor didactice (75),  organizarea de concursuri cu premii pentru 
promovarea învățământului liceal, donații pentru instituțiile de învățământ(mobilier 
școlar, centrală termică, materiale de laborator) 

                                                                                     
 Implicarea deosebită a Dnei Sofica Nauwelaerts  în viaţa comunităţii din zona 
Tîrgu Neamţ şi relaţiile de prietenie stabilite în toată această perioadă între România 
și Belgia, ne onorează si ne determinã să-i acordãm Titlul de ”Cetățean de onoare al 
orașului Tîrgu Neamț”, pentru contribuția adusă la prestigiul orașului Tîrgu Neamț în 
străinătate. 
 

 
Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr.3228 din 12.02.2016 
                       Vasilică HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al 
orasului Tîrgu Neamţ ” Doamnei SOFICA NAUWELAERTS 

  

   

Doamna Sofica Nauwelaerts s-a născut  la 13/01/1951 în orașul Tîrgu Neamț 
–Humulești. A urmat Scoala Generala ”Ion Creangă” din Humulesti, apoi a absolvit 
Liceul ”Stefan cel Mare”. 

La virsta de 11 ani a cunoscut familia NAUWELAERTS FRANS SI JET  din 
Belgia, care, in timp,  cu acordul părinților din Humulești au adoptat-o( tatăl adoptiv 
cineast si mama adoptiva senatoare). In Belgia a urmat cursuri la Institutul  de film si 
sunet și la Institutul de fotografie.    

A lucrat timp de 40 de ani la Televiziunea Flamandă –VRT la Bruxelles. A 
făcut numeroase documentare în România : 
 - ROMANIA – VIZA POUR LE MONDE 
 - Circulatia rutieră în România in timpul vacantelor(de vară și de iarnă)                                                                                 
-  Delta Dunarii  
-  Documentar « de la oaie până la covor »(unde  cooperativa din TG. NEAMT si 
HUMULESTI, AGAPIA au jucat un rol important) 
-  Documentar cu manastirile de la Agapia, Varatec, Neamț, până în Nordul Moldovei                                                                        
-  Documentar - ANA ASLAN si DR CALINESTI, respectiv Constanta, Mamaia, 
Eforie Nord  si Sud, MANGALIA .   
 - Reportaj urgent cu cutremul din 1977 BUCURESTI 
-  Reportaje turistice în legătură cu folclorul din România .  
 

În urmă cu 35 de ani a înființat în Flandra o organizatie culturală , organizatie 
non- profit, de prietenie BELGO – ROMANA, numita DACIA. În acest cadru cultural a 
organizat permanent expozitii de pictura, sculptura, carte Romaneasca, folclor, 
expozitie de covoare mai mult de la Neamt, AGAPIA, expozitie de icoane, desene 
facute de elevii  de la Liceul STEFAN CEL MARE, arta moderna din Bucuresti,A 
adus grupuri de dansuri folclorice de la Ruginoasa, SOFIA VICOVEANCA, corul 
RADIOULUI si TELEVIZIUNII ROMANE, cântăreți de operă, violonisti  renumiti, 
LOLA BOBESCU, GHEORGHE ZAMFIR, DAMIAN LUCA cu naiul,  

Dna Sofica Nauwelaerts a dat lectii de romana, voluntar, la membrii 
organizatiei, lectii de prelucrare a lânei, lectii de tesut, expozitii de fotografii despre 
Romania, serate de diapozitive prezentând România din toate punctele de vedere, 
degustari de vinuri românesti, degustari de brinzeturi romanesti, lectii cu arta 
culinara romaneasca etc. 

A încercat să stabilească legături între firme din Belgia și firme din România 
în domeniul brânzeturilor, în domeniul industriei automobilelor-piese de schimb-în 
Sibiu, în domeniul cosmeticii-Piatra Neamț. 



A organizat cu membrii si toate cunostintele, excursii in toata tara dar cel mai 
mult in nordul MOLDOVEI, incepând cu HUMULESTIUL, NEAMTUL, AGAPIA,  
VARATEC  si apoi manastirile din Nord.   

Dna Sofica Nauwelaerts a sprijinit permanent școlile din Tîrgu Neamț, 
realizând o colaborare eficientă între România și Belgia concretizată prin vizite ale 
elevilor și cadrelor didactice (75),  organizarea de concursuri cu premii pentru 
promovarea învățământului liceal, donații pentru instituțiile de învățământ(mobilier 
școlar, centrală termică, materiale de laborator) 

Prin toată acțiunile dezinteresate –crearea de schimburi culturale, expoziții de  
pictură, sculptură, carte românească, icoane, desene făcute de elevi, dansuri 
populare românești, produse tradiționale,  documentare despre România, vizite ale 
elevilor si cadrelor didactice în Belgia,  Dna Sofica Nauwelaerts a încercat și 
încearcă în continuare să ajute orașul natal, să ajute România, să-i creeze o imagine 
pozitivă în cadrul Uniunii Europene. 

 

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  

 


