
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

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

 Doamnei Inginer TINCUȚA CIUBOTARIU  
 

 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. 7581 din  09.05.2017; 
 Luând în considerare Recomandarea făcută de Dna Prof.Elena Preda înregistrată la 
Primăria orașului Tîrgu Neamț cu nr.7735 din 11.05.2017; 
 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 Inginer 
Tincuța Ciubotariu 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 
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Ds. 4/III 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 7581 din 09.05.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”Doamnei Inginer TINCUȚA CIUBOTARIU 
 
 

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 socială a orașului Tîrgu Neamț, pentru păstrarea identității orașului prin 
tradiție, în semn de respect și apreciere pentru Dna Ing. Tincuța Ciubotariu, 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. 7581 din 09.05.2017 
                          Vasilică HARPA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului  

”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”Doamnei Inginer Tincuța Ciubotariu 
   

 
Doamna inginer Tincuța Ciubotariu, președinta Fundației Filantropice ”Omenia” din 

Târgu Neamț și președinte la Asociația Meșteșugarilor ”Nemțeanca” este o prezență elegantă 
care impune respect, o persoană cu principii corecte despre viață și lume, despre oameni și 
fapte. Numită și ”doamna costumului popular”, autentic, a format în jurul domniei-sale un grup 
de oameni care sunt pasionați de frumos, fac fapte bune fără să aștepte ceva în schimb, 
păstrează spațiul identitar al orașului Târgu Neamț, neatins.  
 

 După absolvirea Facultății de Industrie Ușoară- Iași în anul 1971, a lucrat mai mulți ani  
la fosta fabrică VOLVATIR. O perioadă a fost și președinte la Cooperativa Unirea, unde a avut 
rezultate foarte bune, cooperativa ajungând prima pe țară.   

După pensionare a înființat o societate cu profil confecții, încercând și experiența 
capitalismului.  

Ideea înființării Fundației Filantropice ”Omenia” a venit în anul 1995, când fundația 
funcționa la trapeza Bisericii ”Sf. Ilie”, dar, practic, ea a fost înființată în 1997. De asemenea, o 
perioadă, a lucrat și la Fundația ”Speranța”, unde s-a ocupat de proiecte ce vizau dezvoltarea 
turismului local. 

Fundatia Filantropică „Omenia” activează  în exclusivitate în domeniul social. Aceasta 
fundatie ofera persoanelor aflate în dificultate un pachet de servicii in functie de necesitati.  

 Fundația ”Omenia” a primit în administrare o clădire ce aparținea Liceului ”Ștefan cel 
Mare” și cu finanțări nerambursabile, donații, sponsorizări s-a reușit rezolvarea problemelor 
administrative ale noului sediu, punând bazele unui adevărat loc primitor pentru clienți, dar și 
pentru copii.  

În anul 2001 a înființat Asociația Meșteșugarilor ”Nemțeanca”, printr-un proiect cu 
finanțare nerambursabilă și din 2003 a dezvoltat asociația prin nenumărate contracte semnate 
la nivel național și internațional.  Până acum, împreună cu echipa sa, a cusut aproximativ 
10.000 de costume populare, a îmbrăcat în port popular vedete precum și pe membrii unor 
renumite formații folclorice din Moldova, între care ”Rapsozii Botoșanilor” și Ansamblul ”Ciprian 
Porumbescu”. A primit distincții de la Patriarhia României și de la Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei. 
  Doamna inginer Tincuța Ciubotariu pune câte o fărâmă de suflet in produsele autentice 
cărora le da viață. Da, costumele populare trăiesc și au fiecare o poveste care începe la 
Nemțeanca, sub atenta privire a dnei inginer. Dacă pentru costume pune suflet, pentru 
asigurarea sprijinului pentru cei 26 de copii care frecventează fundația, doamna Ciubotariu, 
pune inimă! Îi consideră, pe toți, nepoții ei, si le poartă de grijă de la masa de subzistență până 
la ajutor pentru lecții și educație pentru viața de zi cu zi. Dorința domniei-sale de a nu mai 
vedea copiii săraci ai orașului in situații limită, a fost în mare parte realizată, cu eforturi mari și 
putere de convingere. Consideră că ceea ce face Fundația ”Omenia” ajută, rezolvând anumite 
probleme sociale ale orașului,  pentru că de la infiintarea Fundatiei și-a propus sa prevină 
abandonul scolar. Dna  Tincuța Ciubotariu este de părere că este foarte important să se 
mentină copiii acasă, în familie, ca sa nu ajungă în casele de copii.  Prin activitățile derulate s-a 
reusit atragerea și convingerea ca acești copii sa vina si sa se incadreze in programul zilnic pe 
care il au, cu conditia de a frecventa scoala.  
 



Proiecte inițiate și derulate în cadrul Fundației Filantropice ”Omenia” 
 
Centru de zi pentru ingrijirea si educarea copiilor defavorizati social   
Oprirea riscului de abandon scolar si/sau familial   
Tânărul Artizan   
Centrul de invatare a mestesugurilor traditionale   
Print si Cersetor - copiii atrag copii   
Suntem diferit, dar egali!   
Independenta financiara – garantia dezvoltarii durabile a organizatiei   
Caring Services for old people   
Sprijin pentru persoanele juridice care se ocupa de copii si tineri aflati in situatii de risc  
Comunitatea locala mediul favorabil de dezvoltare a organizatiei   
 
Proiecte inițiate și derulate în cadrul Asociației Meșteșugarilor ”Nemțeanca” 
 
Mi-am luat bondiță nouă- diversitate în imagini 
Suvenire – cartea de vizita a potentialului turistic al orasului Tg. Neamt   
Meșteșugurile tradiționale, potențial pentru valorificarea capitalului uman din mediul rural    
Arta populara meșteșugărească, cartea de vizită a Moldovei   
Creanga Land – Țara lui Creangă    
Armonizarea obiectivelor, priceperii și resurselor asociației meșteșugarilor la cerințele și 
posibilitățile oferite de piață    

Centru de învățare a meșteșugurilor tradiționale pentru persoanele defavorizate social, 
aflate în situații de risc    

   
Omul Tincuța Ciubotariu îsi dedică viața și tot ceea ce are mai bun pentru semenii mai 

putin fericiti de soarta, considerând că aceasta este o misiune pe care o avem cu totii- Să ne 
ajutăm între noi. 
 

Pe de altă parte, iubirea pentru arta populară o face să găsească valoarea identității prin 
tradiție, dna inginer Tincuța Ciubotariu fiind un autentic păstrător al frumosului, dincolo de timp 
si de spațiu.  

Implicarea deosebitã a Dnei Inginer Tincuța Ciubotariu în viața comunitãții din zona Tîrgu 
Neamț, atât în plan social, cât și contribuţia la păstrarea identităţii culturale româneşti şi 
valorificarea patrimoniului existent, ne  onoreazã si ne determinã sã acordãm Titlul de Cetatean 
de onoare  al orasului Tîrgu Neamț pentru întreaga sa activitate desfãsuratã de-a lungul anilor. 

 
Șef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  
 


