
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

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

 Scriitorului DUMITRU RADU POPESCU 
 

 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. 10009 din 16.06.2017; 
 Luând în considerare HCL nr. 145 din 27.04.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de acordare 
al Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia şi a bugetului aferent;  
 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 oraşului Tîrgu Neamţ » Scriitorului Dumitru Radu 
Popescu în calitate de laureat al primei ediţii al Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia. 
Art. 2  Decernarea titlului « Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ » se va face în cadrul 
manifestărilor prilejuite de  Zilele „Ion Creangă” 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.  jr. Ţuţu Ion 
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PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 10009 din 16.06.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ” Scriitorului DUMITRU RADU POPESCU 
 
 

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 ”CETĂŢEAN DE ONOARE” persoanelor care, prin 

realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul oraşului Tîrgu Neamţ, în ţară şi în străinătate. 
Regulamentul de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia aprobat 

prin HCL nr. 145 din 27.04.2017 prevede că laureaţii vor fi propuşi să devină cetăţeni de onoare ai oraşului 
Tîrgu Neamţ, titlul urmând să fie acordat în cadrul Zilelor Ion Creangă. 

 Faptul că Premiul Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia este un premiu de rang naţional 
în care sunt nominalizaţi scriitori de seamă ai neamului românesc şi la care sunt prezenţi invitaţi de renume 
ai literaturii şi culturii româneşti contribuie la prestigiul şi imaginea oraşului Tîrgu Neamţ atât la nivel local, 
cât şi la nivel naţional. 

Dumitru Radu Popescu este o personalitate marcantă a literaturii române, cu o activitate literară ce 
se întinde pe parcursul a mai multor decenii. Activitatea sa  literară este diversă, cuprinzând proză scurtă, 
romane, piese de teatru, publicistică şi versuri.  

A fost redactor la revista Steaua din Cluj între anii 1956-1969, redactor-şef la revista Tribuna din 
Cluj între anii 1969-1982, secretar al Asociaţiei Scriitorilor din Cluj, iar din 1981 până la revoluţia din 1989 a 
fost preşedintele Uniunii Scriitorilor. Între 1982 şi 1989 a condus revista Contemporanul. Din anul 1997 este 
ales membru corespondent al Academiei Române, devenind în anul 2006 membru titular. În prezent 
conduce Editura Academiei. 

 
 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 

 
  



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ      Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE                 Primar, 
Nr. 10009 din 16.06.2017 
                            Vasilică HARPA 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

 ”Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ ” Scriitorului DUMITRU RADU POPESCU 
      

În semn de gratitudine pentru promovarea imaginii oraşului şi de apreciere pentru contribuţia adusă 
la înflorirea literaturii române prin multitudinea de scrieri şi creaţii, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ s-a 
angajat prin aprobarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 145 din 27.04.2017 ca laureatul Premiului Naţional 
de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia să fie propus pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare. 

S-a instituit Premiul Naţional pentru Proză „Ion Creangă”, Opera omnia, în semn de preţuire 
pentru autorii români de certă valoare, care s-au remarcat şi impus prin opere durabile în genul narativ, 
sporind zestrea literaturii naţionale.  

Dumitru Radu Popescu este o personalitate marcantă a literaturii române, atât pentru cititori cât şi 
pentru critica literară, cu o activitate literară ce a început la sfârşitul anilor `50 şi se întinde pe parcursul mai 
multor decenii. Evoluţia sa poate fi remarcată şi prin faptul că în perioada 1981-1989 a fost Preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din România, iar în prezent este membru titular al Academiei Române. 

D.R. Popescu a debutat cu versuri în ziarul ”Crişana” din Oradea în 1953; un an mai tarziu, 
debutează ca prozator în revista ”Steauaz” cu schiţa O partidă de şah. Primul său volum cuprinde schiţe şi 
povestiri şi apare în 1958 – Fuga. 

Bibliografie: 
 
Volume de proză: 
- Fuga (1958)  
- Fata de la miazăzi (1964)  
- Somnul pământului (1965)  
- Dor (1966)  
- Umbrela de soare (1967)  
- Prea mic pentru un război aşa de mare (1969)  
- Duios Anastasia trecea (1967)  
- Ploaia albă (1971)  
- Căruţa cu mere (1974)  
- Leul albastru (1981)  
- Galaxia Grama (1984)  
- Truman Capote şi Nicolae Ţic (1995)  
- Actori la curtea prinţului Hamlet (1999)  
- Dudul lui Shakespeare (publicistică) (2000)  
- Puşca lui Caragiale (2003)  
- Săptămâna cu 1001 de nopţi (2004)  
- Ştefan cel Mare (2005)  
- Un elefant se legăna pe o pânză de păianjen (2007)  
- Diavolul aproximativ sau ora de metafizică (2008)  
- Epistola către englezi (2009)  

Romane: 
- Zilele săptămânii (1959)  
- Vara oltenilor (1964)  
- F (1969)  
- Vânătoarea regală (1973)  
- Cei doi din dreptul Ţebei (1973)  
- O bere pentru calul meu (1974)  
- Ploile de dincolo de vreme (1976)  



- Împăratul norilor (1976)  
- Viaţa şi opera lui Tiron B. I. Iepurele şchiop (1980)  
- Viaţa şi opera lui Tiron B. II. Podul de gheaţă (1982)  
- Oraşul îngerilor (1985)  
- Dumnezeu în bucătărie (1994)  
- Paolo şi Francesca şi al treisprezecelea apostol (1998)  
- Săptămâna de miere (1999)  
- Falca lui Cain (2001)  
- Cucul de fier sau grădarea raiului (2004)  
- Nopţile săptămânii (2005)  
- Întoarcerea tatălui risipitor (2008)  
- Pastorul saşilor (2010)  
Piese de teatru: 
- Mama (1960)  
- Vara imposibilei iubiri (1966)  
- Vis (1968)  
- Cezar, măscăriciul piraţilor (1968)  
- Aceşti îngeri trişti(1969)  
- Pisica în noaptea Anului Nou (1971)  
- Pasărea Shakespeare (1973)  
- Muntele (1977)  
- Studiu osteologic asupra scheletului unui cal dintr-un mormânt avar din Transilvania (1979)  
- Rezervaţia de pelicani (1983)  
- Paznicul de la depozitul de nisip (1984)  
- Piticul din grădina de vară (1973)  
- Moara de pulbere (1988)  
- Dalbul pribeag, Mormântul călăreţului avar, Moara de pulbere, Mireasa cu gene false (1994)  
- O batistă în Dunăre Rugăciune pentru un disk-jockey Domnul Fluture şi doamna Fluture sau 

Paradisul (2006)  
Eseuri: 
- Virgule (1978)  
- Complexul Ofeliei (1998)  
Scenarii de film: 
- Un surâs în plină vară (1963), regia Geo Saizescu  
- Prea mic pentru un război atât de mare (1969), regia Radu Gabrea  
- Păcală (1974), regia Geo Saizescu  
- Duios Anastasia trecea (1979), regia Alexandru Tatos  
- Vânătoarea de vulpi (1980), regia Mircea Danieliuc  
- Fructe de pădure (1983), regia Alexandru Tatos  
- Nelu (1988) Rochia albă de dantelă (1989), regia Dan Piţa  
- Turnul din Pisa (2002), regia Şerban Marinescu  
- „15” (2005), regia Sergiu Nicolaescu  
 

 Bogata sa activitate literară i-a adus nenumărate premii şi distincţii, cele mai importante fiind 
Premiile Uniunii Scriitorilor din România primite în anii 1964, 1969, 1973, 1975, 1978, 1979, 1980 şi 
Premiul Academiei Române în anul 1970. 

Faţă de cele arătate, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi aprobarea Proiectului de 
hotărâre. 

 
Întocmit, 

Inspector, Cucoş Marius  


