
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
 
privind acordarea titlului « PRO URBE » Doamnei GEORGETA BRAȘOVEANU 

 
 

 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de un grup de consilieri locali din 
cadrul Consiliului Local a orașului Tîrgu Neamț precum si Raportul de specialitate al 
Serviciului Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ, 
ambele înregistrate sub nr.3229 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 « PRO URBE» Doamnei GEORGETA BRAȘOVEANU – 
membru al Fundației Moldova-Fryslan-pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
comunității.  
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. 
 

 
Iniţiatori,  

Consilieri locali: Mihaela Marian, Traian Humulescu, Luculescu Vasile, Dron 
Vasile, Marian Viorel, Vrînceanu Maria, Turluianu-Niță Daniel, Cozma Daniel, 

Buruiană Mihai, Șoldan Costel, Luca Dorica 
 
 
  Avizat legalitate,  

                Secretar oras, 
        jr. Laura Elena Maftei 

RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 
 



 

PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 3229 din 12.02.2016 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » 
 Doamnei GEORGETA BRAȘOVEANU 

 

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. 

Dna Georgeta Brașoveanu a fost angajata Spitalului Orășenesc ”Sfântul 

Dimitrie” începând cu anul 1971 până în anul 2011. A ocupat funcția de statistician 

medical, dovedind profesionalism și dedicare în rezolvarea sarcinilor încredințate. 

Începând cu anul 1990 a inițat și dezvoltat mai multe proiecte pentru sprijinirea 

activității spitalului. Cele mai importante proiecte sunt în colaborare cu Fundațiile 

Fryslan-Moldova –Olanda și Moldova –Fryslan –România, precum și cel desfășurat 

cu sprijinul Children’ s Medical Foundation of Central and Eastern Europe – SUA. 

Prin proiectul desfășurat cu fundațiile partenere Fryslan-Moldova și Moldova –

Fryslan, Dna Georgeta Brașoveanu a contribuit la dotarea cu echipamente și 

mobilier a secțiilor spitalului, a inițiat campanii de donații pentru achiziționarea de 

aparatură medicală, sprijinind astfel îmbunătățirea serviciilor oferite de spital. 

Din anul 2009 a susținut activitatea Secției Pediatrie și a Compartimentului 

Neonatologie prin inițierea unui proiect cu finanțare anuală de către Children’ s 

Medical Foundation of Central and Eastern Europe – SUA. A fost achiziționată 

aparatură medicală de diagnostic și tratament, cele 2 secții fiind dotate cu monitoare 

de funcții vitale, injectomate, incubator, aparate de sterilizare, etc.  

Reabilitarea blocului alimentar din cadrul Secției Boli Infecțioase s-a făcut și 

cu ajutorul primit de la Fundația Fryslan-Moldova prin sprijinul nemijlocit al Dnei 

Georgeta Brașoveanu. Acest obiectiv îndeplinit a contat foarte mult și la acreditarea 

Secției Boli Infecțioase, fiind unul din punctele cerute  

Cunoscând misiunea și obiectivele Fundației Filantropice ”Omenia” din Tîrgu 

Neamț de a preveni abandonul școlar/familial în rândul copiilor proveniți din familii 

defavorizate, membrii Fundației Moldova-Fryslan – Dna Geta Brașoveanu si Domnul 

Vasile Ungureanu au fost preocupați de direcționarea donaților primite de la 

Fundația olandeză Fryslan-Moldova, constând în materiale de construcție, mobilier, 

îmbrăcăminte, rechizite  și uneori bani. 



În anul 2010 Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională (C.I.T.O) a 

beneficiat de o donație privată din partea unor prieteni din Olanda ai Dnei Geta 

Brașoveanu – prieteni care ajutau prin intermediul și la recomandarea doamnei câte 

o organizație din orașul Tg.Neamț. Astfel s-a dotat atelierul de legătorie din centru cu 

o mașină de biguit. În anul 2013 Dna Brașoveanu s-a implicat ca voluntar și a 

mobilizat și alți membri ai comunității în cadrul proiectului ”Purtați pe brațe”- proiect 

al Fundației de Dezvoltare Locală ”Speranța”- înscris în competiția Campionatul de 

Bine – o competiție de strângere de fonduri organizată de BCR. Cu ajutorul Dnei 

Brașoveanu și a partenerilor olandezi – ”campioni ai binelui” proiectul a obținut 

premiul de 5000 euro de la BCR iar orașul Tîrgu Neamț are pentru prima dată o 

mașină accesibilizată pentru transportul persoanelor cu dizabilități, beneficiarii 

C.I.T.O. fiind transportați acum în condiții decente.  

 

Implicarea deosebită a Dnei Georgeta Brașoveanu, 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 Doamnei Georgeta Brașoveanu pentru implicarea în dezvoltarea mai 
multor domenii ale vieții sociale, servicii medicale, sector neguvernamental, școli și 
alte instituții din oraș.   

 
 

Iniţiatori,  
Consilieri locali: Mihaela Marian, Traian Humulescu, Luculescu Vasile, Dron 
Vasile, Marian Viorel, Vrînceanu Maria, Turluianu-Niță Daniel, Cozma Daniel, 

Buruiană Mihai, Șoldan Costel, Luca Dorica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr.3229 din 12.02.2016 
                       Vasilică HARPA 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului « PRO URBE » 
 Doamnei GEORGETA BRAȘOVEANU 

 

 

 

Dna Georgeta Brașoveanu a fost angajata Spitalului Orășenesc ”Sfântul 

Dimitrie” începând cu anul 1971 până în anul 2011. A ocupat funcția de statistician 

medical, dovedind profesionalism și dedicare în rezolvarea sarcinilor încredințate. 

Începând cu anul 1990 a inițat și dezvoltat mai multe proiecte pentru sprijinirea 

activității spitalului. Cele mai importante proiecte sunt în colaborare cu Fundațiile 

Fryslan-Moldova –Olanda și Moldova –Fryslan –România, precum și cel desfășurat 

cu sprijinul Children’ s Medical Foundation of Central and Eastern Europe – SUA. 

Prin proiectul desfășurat cu fundațiile partenere Fryslan-Moldova și Moldova –

Fryslan, Dna Georgeta Brașoveanu a contribuit la dotarea cu echipamente și 

mobilier a secțiilor spitalului, a inițiat campanii de donații pentru achiziționarea de 

aparatură medicală, sprijinind astfel îmbunătățirea serviciilor oferite de spital. 

Din anul 2009 a susținut activitatea Secției Pediatrie și a Compartimentului 

Neonatologie prin inițierea unui proiect cu finanțare anuală de către Children’ s 

Medical Foundation of Central and Eastern Europe – SUA. A fost achiziționată 

aparatură medicală de diagnostic și tratament, cele 2 secții fiind dotate cu monitoare 

de funcții vitale, injectomate, incubator, aparate de sterilizare, etc.  

Reabilitarea blocului alimentar din cadrul Secției Boli Infecțioase s-a făcut și 

cu ajutorul primit de la Fundația Fryslan-Moldova prin sprijinul nemijlocit al Dnei 

Georgeta Brașoveanu. Acest obiectiv îndeplinit a contat foarte mult și la acreditarea 

Secției Boli Infecțioase, fiind unul din punctele cerute. Capela spitalului a beneficiat 

de un ajutor nesperat și binevenit din partea Doamnei Geta Brașoveanu si a 

Domnului Vasile Ungureanu în cadrul Fundatiei Moldova –Fryslan- cheltuieli aferente  

picturii capelei, instalație de sonorizare interioară și exterioară, restaurarea 

ferestrelor. 

Cunoscând misiunea și obiectivele Fundației Filantropice ”Omenia” din Tîrgu 

Neamț de a preveni abandonul școlar/familial în rândul copiilor proveniți din familii 

defavorizate, membrii Fundației Moldova-Fryslan – Dna Geta Brașoveanu si Domnul 

Vasile Ungureanu au fost preocupați de direcționarea donaților primite de la 

Fundația olandeză Fryslan-Moldova, constând în materiale de construcție, mobilier, 

îmbrăcăminte, rechizite  și uneori bani. 

În anul 2010 Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională (C.I.T.O) a 

beneficiat de o donație privată din partea unor prieteni din Olanda ai Dnei Geta 



Brașoveanu – prieteni care ajutau prin intermediul și la recomandarea doamnei câte 

o organizație din orașul Tg.Neamț. Astfel s-a dotat atelierul de legătorie din centru cu 

o mașină de biguit. În anul 2013 Dna Brașoveanu s-a implicat ca voluntar și a 

mobilizat și alți membri ai comunității în cadrul proiectului ”Purtați pe brațe”- proiect 

al Fundației de Dezvoltare Locală ”Speranța”- înscris în competiția Campionatul de 

Bine – o competiție de strângere de fonduri organizată de BCR. Cu ajutorul Dnei 

Brașoveanu și a partenerilor olandezi – ”campioni ai binelui” proiectul a obținut 

premiul de 5000 euro de la BCR iar orașul Tîrgu Neamț are pentru prima dată o 

mașină accesibilizată pentru transportul persoanelor cu dizabilități, beneficiarii 

C.I.T.O. fiind transportați acum în condiții decente.  

Colaborarea între Primaria Tg. Neamț și fundația Moldova-Fryslan datează 

din anul 1995.  

În perioada 2000-2005 conducerea fundației a fost asigurată de către doamna 

Geta Brașoveanu-președinte și domnul Vasile Ungureanu-vicepreședinte. Pe 

întreaga perioadă, cei doi au avut o implicare continuă în dezvoltarea relațiilor dintre 

fundație și orașul Tg.Neamț, concretizată prin numărul impresionant de transporturi 

umanitare conținând bunuri destinate dotării școlilor, grădinițelor, spitalului, 

policlinicii, bisericilor, unor instituții locale, dar și ajutorării familiilor paupere din 

comunitate.  Un alt aspect al colaborării l-a constituit Programul agrar derulat de 

către primărie,  care a beneficiat gratuit din partea fundației, atât de logistică(mașini 

și utilaje agricole) cât și  de material săditor(cartofi de sămânță, bulbi de flori).   

Îndelunga și permanenta preocupare, dar și interesul dovedit spre binele 

orașului și al locuitorilor din Tîrgu Neamț  și din comunele limitrofe sunt condiții mai 

mult decât suficiente care motivează inițiativa acordării distincției PRO URBE celor 

doi valoroși colaboratori. 

 

 

Șef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


