ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
PROIECT
HOTĂRÂRE
privind acordarea Distincției ”Diplomă de onoare ” Domnului TABĂRĂ SOREL
CRISTIAN
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. 15110 din
25.08.2016;
În conformitate cu art.21, alin.(1)din 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), ale art.45 alin.(5) și ale art.
115, alin.(1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂSTE:
Art.1
Se acordă Distincția «Diplomă de onoare » Domnului TABĂRĂ SOREL
CRISTIAN – realizator TV, pentru implicarea în promovarea obiectivelor istorice și
culturale din orașul Tîrgu Neamț.
Art. 2 Decernarea Distincției « Diplomă de onoare» 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 Publică
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.15110 din 25.08.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind acordarea Distincției ”Diplomă de onoare ”
Domnului TABĂRĂ SOREL CRISTIAN

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.2 și art.13 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 Distincția ”DIPLOMĂ DE
ONOARE” personalităților locale, naționale sau internaționale care onorează prin
vizite și diverse acțiuni pozitive în viața orașului Tîrgu Neamț și de asemenea,
personalităților care au rezultate concrete în activitatea de lobby privind interesele
orașului Tîrgu Neamț și promovarea imaginii orașului Tîrgu Neamț.
Prin adresa nr.13076 din 20.07.2016, Asociația Pro Democrația Club Tîrgu
Neamț a propus acordarea Titlului ”Cetatean de onoare al orașului Tîrgu Neamț”
Dlui Cristian Tabără.
Conform Regulamentului Dl.Tabără se încadrează la art.13, respectiv,
Distincția ”DIPLOMĂ DE ONOARE” pentru implicarea domniei sale în promovarea
obiectivelor istorice și culturale din orașul Tîrgu Neamț.
Din anul 2011 şi până în prezent Dl. Tabară Cristian este un prieten al
oraşului şi al zonei, promovând patrimoniul cultural şi personalităţile acestuia în
cadrul a trei emisiuni Exclusiv în Romania, difuzate de TVR şi TVR Internaţional.
Este prezentatorul evenimentului GALA INTERNAȚIONALĂ A PREMIILOR DE
EXCELENȚĂ ”DEMOS TN” care are loc începând cu 2011 la Tîrgu Neamţ,
eveniment anual care reuneşte personalităţi de origine română din România şi
străinătate. Sprijină şi promovează pe diferite căi istoria, tradiţiile şi valorile acestei
zone.
Domnul Tabără se bucură de respectul şi admiraţia cetăţenilor din oraşul
Tîrgu Neamţ pentru implicarea şi promovarea valorilor locale şi naţionale, contribuind
la dezvoltarea unei imagini pozitive a oraşului Tîrgu Neamţ atât în țară cât și în
străinatate. Acest lucru ne onorează și ne determină să-i acordăm Distincția
”DIPLOMĂ DE ONOARE”

Iniţiator,
Primarul orasului Tîrgu Neamţ,
Vasilică HARPA

PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE
Nr.15110 din 25.08.2016

Aprob,
Primar,
Vasilică HARPA

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind acordarea Distincției ”Diplomă de onoare ”
Domnului TABĂRĂ SOREL CRISTIAN
Domnul Tabără Sorel Cristian s-a născut la 30.11.1967 la Oradea. Este
absolvent al Universităţii Politehnice din Timişoara şi al Institutului Teologic din
cadrul Universităţii Oradea.
A debutat în presă în anul 1987 la Forum Studenţesc -Timişoara, apoi a
continuat cu Gazeta de Vest la Timişoara, în 1990.
În perioada 1990 – 1999 a lucrat la Radio Sonvest – Oradea, prezentator la
PRO TV Oradea. În perioada 1999-2009 – reporter/realizator la PRO TV Bucureşti.
A parcurs toate treptele meseriei, de la reporter la moderator şi de la realizator la
director de departament. A produs de toate, de la reportaje, meteo şi matinal, la
dezbateri politice şi evenimente speciale. La PRO TV a realizat şi prezentat
emisiunile Parte de carte, Te vezi la Ştirile PRO TV, De la om la om şi Bucătăria lui
Radu. Din 2009, se alătură echipei TVR, devenind Director al Departamentului Film
şi Realizator al emisiunilor Ca la carte şi Exclusiv în România.
În anii 2010 Cristian Tabără a intrat şi în spaţiul media din Republica Moldova.
Din 2014 el este “invitat permanent” la emisiunea Fabrika de pe Publika TV, pe care
o moderează împreună cu Alexei Lungu. În acelaşi timp, tot pe Publika TV, conduce
o altă emisiune, EuroDicţionar, un talk-show săptămânal despre Moldova proeuropeană, avantajele integrării europene şi efectele acestui proces. Tot din ianuarie
2014 şi până în prezent ocupă funcţia de Director editorial al GMC Chişinău ( Global
Media Corporation Moldova).
Din anul 2011 şi până în prezent Dl. Tabară Cristian este un prieten al
oraşului şi al zonei, promovând patrimoniul cultural şi personalităţile acestuia în
cadrul a trei emisiuni Exclusiv în Romania, difuzate de TVR şi TVR Internaţional.
Este prezentatorul evenimentului GALA INTERNAȚIONALĂ A PREMIILOR DE
EXCELENȚĂ ”DEMOS TN” care are loc începând cu 2011 la Tîrgu Neamţ,
eveniment anual care reuneşte personalităţi de origine română din România şi
străinătate. Sprijină şi promovează pe diferite căi istoria, tradiţiile şi valorile acestei
zone.
Domnul Tabără se bucură de respectul şi admiraţia cetăţenilor din oraşul
Tîrgu Neamţ pentru implicarea şi promovarea valorilor locale şi naţionale, contribuind
la dezvoltarea unei imagini pozitive a oraşului Tîrgu Neamţ atât în țară cât și în
străinatate. Acest lucru ne onorează și ne determină să-i acordăm Distincția
”DIPLOMĂ DE ONOARE”
Faţă de cele arătate, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi
aprobarea Proiectului de hotărâre.
Șef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice,
Mihaela Rotaru Popa

