
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” 

 Doamnei CAIA OLGA 
 

 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. 7582 din  09.05.2017; 
 Luând în considerare Recomandarea făcută de Dl prof. Georghe Simon înregistrată la 
Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.7843 din 12.05.2017; 
 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 orașului Tîrgu Neamţ » Doamnei CAIA OLGA 
pentru meritele deosebite aduse în activitatea social-culturală a orașului Tîrgu Neamț. 
Art. 2  Decernarea titlului « Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ » se va face în 
cadrul manifestărilor prilejuite de  Zilele orașului Tîrgu Neamț - 2017. 
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. 

 
Iniţiator,  
 Primar, 

    Vasilică Harpa 
  Avizat legalitate,                  
    Secretar oras, 

        Cons. juridic Ion Țuțu 
 
 
 
 
 
 
 
RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 7582 din 09.05.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”Doamnei CAIA OLGA 
 
 

Potrivit prevederilor art.3,alin.8 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale , 
republicată, cu modificările si completările ulterioare ”Consiliul local poate conferi persoanelor 
fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului 
sau municipiului, în baza unui regulament propriu. 

Prin H.C.L nr.62/ 28.03.2014 s-a aprobat Regulamentul pentru conferirea titlului de 
„Cetăţean de onoare” si a altor titluri si distincţii personalităţilor cu merite deosebite; 

 
Pentru activitatea depusă și pentru implicarea în viața comunității, pentru merite 

deosebite în activitatea social-culturală a orașului Tîrgu Neamț, în semn de respect pentru Dna 
Caia Olga, am inițat prezentul proiect de hotărâre. 

 
                                                                             

  
Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 7582 din 09.05.2017 
                       Vasilică HARPA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului  

”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”Doamnei CAIA OLGA 
   

Dna Olga Caia s-a născut în comuna Pipirig, pe 13 august 1951.  A urmat cursurile 
Liceului Teoretic ”Ștefan cel Mare” Tîrgu Neamț  în perioada 1966-1970. După absolvirea 
liceului a lucrat în învățământ, mai întâi ca învățător la Școala din Belcești -Iași, apoi ca 
profesor de limba franceză la Școala din Boboiești (1971-1973), educatoare la  Grădinița din 
Leghin(1973-1975), Director la Grădinița din Nemțișor(1975-1979) 

A absolvit Facultatea de Drept, cu Licență în Drept Internațional în anul 2006.  A fost 
consilier judetean în primul Consiliu Județean Neamț, din perioada 1992- 1996, unde s-a 
implicat în probleme sociale și de educație a copiilor. În perioada 2009-2012 – Consultant și 
manager în afaceri – inițiere de proiecte. Din anul 2012 până în prezent – Mediator autorizat la  
Birou de Mediator Olga Caia. 

În perioada 1998-2005 a fost Director la Editura ”Creanga de Aur” 

Din 1997 este președinte al Fundației “Sf Teodora” de la Sihla, prin care a desfășurat 
mai multe proiecte culturale.  

Din 1990 a adus din Basarabia în tabără la Târgu Neamț, în vacanța de vară, câteva mii 
de copii olimpici, în special, cu ajutorul Dnei Claudiei Balaban – Director General al Bibliotecii 
pentru Copii și Tineret “Ion Creangă” din Chișinău. A realizat Festivalul “Zilele Creangă”, 
Festivalul Corurilor de copii și tineret, Șezători Tradiționale, Pelerinaje.  

De 20 de ani, prin Corul “Angeli”, care duminică de duminică cântă la Biserica “Sf. 
Haralambie”, au trecut peste 400 de copii, care provin de la toate liceele din oraș și cărora le-a 
oferit lecții de muzică, pictură, cu expoziții la Palatul Parlamentului, la Palatul Culturii Iași, la 
Mitropolie. Are peste 10 cărți tipărite și 6 sunt sub genericul “COPILĂRIA COPILULUI 
CREȘTIN” – Editura Doxologia, sub Binecuvântarea Mitropolitului Teofan.  

Un model de vieţuire creştină, de trăire întru Hristos, desăvârşită în toate.  Trei vieţi, ca 
una singură, pe calea desăvârşirii celor esenţiale şi mântuitoare: Copilăria Sfintei Teodora de 
la Sihla, Copilăria Sfintei Parascheva de la Iaşi şi Copilăria Patriarhului Teoctist. Însufleţite 
şi reînviate de către Olguţa Creangă-Caia, strănepoata lui Creangă, prin harul scrierii, prin 
darul cuprinderii şi al surprinderii a ceea ce e mai nobil în sufletul cuiva: credinţa. 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Fondator al Muzeului „David Creangă” din Tg. Neamţ 
Fondator al unui Muzeu în Grădiniţa „Ion Creangă”, Iaşi 
Donaţii de carte către Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Chişinău 
Donaţii de obiecte etnografice către corul „Vocile Primăverii”, Chişinău 

 



Competenţe şi aptitudini organizatorice 

- Fondator și Președinte al Fundației Culturale și Filantropice „Sf.Teodora de la Sihla” Tg 
Neamț. 

- Manager Proiecte: „Casa de Hârtie” și ”Casa Prieteniei” - cofinanțate de Primăria Orașului 
Tg Neamț - în 2015, respectiv 2016, conf. Legii nr. 350/2005, secțiunea Cultură 

- Organizator al corului de copii şi tineri „Angeli” (30 de copii de la toate liceele din Tg 
Neamț), înființat în 1998 și activ neîntrerupt, mai ales în fiecare duminică, dând 
răspunsurile la Sf Liturghie la Biserica Sf Haralambie din Tg Neamț. Participări la 
Concursuri de Muzică și Pictură. Expoziții cu lucrările făcute de copii la Palatul 
Parlamentului, Palatul Patriarhiei, Palatul Culturii Iași și altele. Premii de Excelență. 
Expoziție permanentă în Salonul Cultural al Bisericii Sf Haralambie, Tg Neamț. 

- Organizator şi instructor al unui atelier de pictură pentru copii, la Biserica Sf Haralambie Tg 
Neamț, în cadrul Fundației Sf. Teodora de la Sihla—activează, în special copiii din Corul 
Angeli (care provin de la toate Liceele din Tg Neamț, de la Liceul Ion Creangă- Pipirig, 
Liceul Oglinzi și copii de la Liceul de Artă Piatra Neamț)—majoritatea acestor copii au 
părinți plecați la muncă în străinătate sau trăiesc cu un singur părinte( unul decedat sau 
părinți divorțați) 

- Organizator al Festivalului „Zilele Creangă”- Ediția a VII-a în colaborare cu Biblioteca pt 
copii ”Ion Creangă”, Ministerul Culturii și Universitatea ”Ion Creangă” din Chișinău; 
Bojdeuca din Țicău, Muzeul Național al Literaturii Române, Iași; Primăria Tg Neamț, Liceul 
”Ion Creangă” Pipirig; Liceul Oglinzi, Clubul Copiilor Tg Neamț 

- Organizator al Festivalului anual „Tîrgu Neamţ – Izvor de Dor”, împreună cu Biblioteca 
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, Chişinău 

- Organizator de tabere şi excursii pentru copiii din Tg. Neamţ şi Chişinău(din 1993 până în 
prezent) 

- Organizator al coralei „Pro Basarabia şi Bucovina” 
- Organizator „Drumul Crucii”; Lansări de carte, Concursuri, Simpozioane, Pelerinaje cu 

copiii din Corul Angeli și alții. 
- Organizator al Taberei „Casa Strămoșească”- prin care au venit la Tg Neamț în ospeție 

copii din Republica Moldova, mai mult de o mie, îndeosebi copii olimpici din toate regiunile 
R. Moldova. 

- Inițiatoare și realizatoare a Proiectului „Copilăria Copilului Creștin”- în care au apărut la 
Editura Doxologia Iași, sub Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei 
și Bucovinei, următoarele cărți: Copilăria Sf. Teodora de la Sihla, Copilăria Sf Parascheva 
de la Iasi, Copilăria Patriarhului Teoctist, Copilăria Părintelui Ilie Cleopa, Copilăria 
Părintelui Paisie Olaru și Copilăria Sf. Paisie Velicikovski, tradusă și în Limba Rusă, de 
poetul și senatorul Ion Hadârcă- predată la Editură, spre publicare. 

- Alte cărți tipărite: Izvor de Dor, Grigore Vieru- Pelerin pe Drumuri Nemțene și Spiridon 
Vangheli- Pelerin pe Drumuri Nemțene, tipărite la Ed Cronica Iași, Princeps Iași, respectiv, 
Kreativ- Tg Mureș 

 
Pentru aceste cărți Dna Olga Caia a primit cel mai mare Premiu al Salonului Internațional de 

carte( unde participă zeci de țări și sute de Edituri), Premiul ”ION CREANGĂ”. 

Fără a pretinde că am epuizat în această expunere prodigioasa activitate educaţională și 
culturală a Doamnei Caia Olga, considerăm că am creionat doar câteva argumente care susţin 
propunerea noastră de a i se acorda acestei distinse doamne a orașului nostru titlul de 
Cetăţean de Onoare. 

Sef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 
Mihaela Rotaru Popa  

 


