
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
 

 
PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității 
Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 

 
 
Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț: 
 

Având în vedere revederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Ținând cont de dispozițiile art. 1, alin. (3) – (5) și ale art. 2 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea 
metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și 

comunelor; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Luând act de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică locală; 
Ținând cont de Expunerea de motive, întocmită de Primarul Orașului Tîrgu Neamț, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre și de Raportul de specialitate, întocmit de Biroul Planificare și 
Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tîrgu Neamț, 

înregistrate sub nr. 829/18.01.2018; 
În temeiul art. 45, alin. (1) și al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 

 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

 
Art. 1. Se însușește varianta finală a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ-Teritoriale 

– Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț, optându-se pentru Varianta nr. ____ ca model de stemă a 
orașului Tîrgu Neamț, prezentată în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, respectiv pentru Varianta nr.  
____ ca model de sigiliu al orașului Tîrgu Neamț, prezentată în Anexa nr. 2 a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă explicația heraldică a simbolurilor și culorilor elementelor însumate ale stemei și ale 
sigiliului Unității Administrativ Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț, prevăzute în Anexa 

nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Proiectul de stemă și sigiliu însușit va fi înaintat spre analiză și avizare în conformitate cu 

procedura stabilită conform HG nr. 25/2003. 
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din Hotărârea 

Cosiliului Local nr. 25/27.06.1997. 



Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Biroul Planificare și 

Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tîrgu Neamț, care 
va lua toate măsurile necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Neamț, Primarului Orașului 
Tîrgu Neamț şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Tîrgu Neamț și publicare 

pe site-ul Primăriei Orașului Tîrgu Neamț. 
 

 
 

 

           Inițiator,  
            Primar,  
     HARPA VASILICĂ 

                                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
                                                                                               Secretar oraș, 

                                                                                                             c. j. ȚUȚU ION 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                        - PRIMAR – 
 
Nr. 829/18.01.2018                                                                             
                                          
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu 

al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 
 
 
 

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul 
statului, cu modificări și completări ulterioare, conform cărora: 
 
„Art. 10 
    Autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii proprii, în condițiile legii. 
    Stemele județelor, municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea 
consiliilor județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și 
Genealogie.” 
 

Motivat de faptul că, în Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț a fost aprobată o propunere 
de stemă și sigiliu prin HCL nr. 25/1997, propunere ce nu a urmat procedura Legii nr. 102/1992, 
privind înaintarea acesteia spre aprobare Guvernului, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și 
Genealogie,  

În conformitate cu prevederile art. 8 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor: 

 
„Art. 8 

(1) Stemele aprobate pot fi reproduse pe firmele şi sigiliile autorităţilor administraţiei publice locale, 
pe imprimatele acestora şi pe indicatoarele care marchează intrarea în judeţe şi localităţi. Ele vor fi 
expuse pe frontispiciul clădirilor în care se află sediul autorităţilor administraţiei publice locale, 
împreună cu stema ţării, potrivit reglementărilor existente. 
(2) Stemele pot fi folosite cu prilejul unor manifestări de interes local, în acţiuni protocolare sau 
festive şi pot fi reproduse pe insigne, embleme, pe diferite tipărituri şi alte obiecte destinate să 
contribuie la cunoaşterea specificului local. 
(3) În cazurile în care stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor sunt reproduse, expuse 
sau folosite împreună cu stema României, acestea vor fi aşezate în dreapta stemei ţării, privind stemele 
din faţă, şi nu vor avea dimensiuni mai mari decât cele ale stemei ţării.” 
 

În conformitate cu prevederile art. 1 din HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de 
elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor: 

 
„Art. 1 
 

(1) Stemele judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, denumite în continuare heraldică teritorială, 
simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-
culturale locale, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. 
(2) Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a 
tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în continuare Comisia Naţională. 
(3)Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin mijloace proprii 
sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. Macheta originală se realizează 
manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice heraldicii. 
(4)Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi consultării 
locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. 



(5)Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care va adopta în 
acest sens o hotărâre de însuşire.” 
 
 În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Propun spre dezbatere și aprobare Cosiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț, Proiectul de 
hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ 
Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț în forma prezentată, urmând ca acesta să fie înaintat 
spre analiză, avizare și aprobare în conformitate cu prevederile HG nr. 25/2003. 

 
 
 
 

                                               PRIMAR 
                                                   HARPA VASILICĂ 

 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                      Aprob, 
BIROU PLANIFICARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE                    PRIMAR, 

                                                                                                                                   Harpa Vasilică 
Nr. 829/18.01.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă și sigiliu 
al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 

 
 

BAZA LEGALĂ: 

• LEGEA NR. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 

• LEGEA NR. 102/1992, privind stema țării și sigiliul statului 
• HG NR. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a 

stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor 

 
Având în vedere: 
 
Prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992, privind stema țării și sigiliul statului, potrivit cărora: 
“Art. 10 
Autoritățile publice își pot elabora însemne heraldice și sigilii proprii, în condițiile legii. 
Stemele județelor , municipiilor, orașelor și comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor 
județene sau, după caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Naționale de Heraldică și 
Genealogie.” 

Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț a aprobat prin HCL nr. 25/1997 modelul de stemă și 
modelul de sigiliu al orașului Tîrgu Neamț, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. 

Documentația a fost înaintată către Instituția Prefectului județului Neamț și a fost avizată de 
principiu în cadrul Comisiei de Heraldică și Genealogie de pe lângă Academia Română, conform 
adresei nr. 4395 din 19.06.1997. Procedura ulterioară nu a mai fost respectată, respectiv documentația 
nu a mai fost înaintată spre aprobare către Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 102/1992. 

Potrivit HG nr. 25/2003, pașii necesari pentru aprobarea stemei Orașului sunt următorii: 

- Elaborarea proiectului stemei se face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei 
heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia 
Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, denumită în 
continuare Comisia Naţională. 

- Proiectul stemei poate fi realizat de autorităţile administraţiei publice locale prin 
mijloace proprii sau de către graficieni heraldişti abilitaţi de Comisia Naţională. 
Macheta originală se realizează manual, cu respectarea culorilor şi metalelor specifice 
heraldicii. 

- Proiectul stemei se elaborează în cel mult trei variante, care se supun dezbaterii şi 
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. 

- Stabilirea variantei finale se face de către consiliul judeţean sau consiliul local, care va 
adopta în acest sens o hotărâre de însuşire. 

- După însuşire de către consiliul judeţean sau, după caz, consiliul local, proiectul stemei 
se trimite unei comisii judeţene special constituite, în vederea analizării conţinutului 
acesteia. 

- Ca atribuții, comisia județeană special constituită analizează proiectele de stemă însuşite de 
consiliul judeţean, respectiv de consiliul local, urmărind să se asigure exprimarea corectă, din 
punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în steme, valorificarea patrimoniului heraldic 
local, unitatea stilistică şi evitarea repetărilor. 

- În cazul în care comisia judeţeană consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 
din HG nr. 25/2003, restituie propunerea de stemă primarului sau preşedintelui consiliului 



judeţean, după caz, cu precizarea motivelor neacceptării şi cu propuneri concrete de elemente, 
care să asigure realizarea unui proiect corespunzător din punct de vedere heraldic şi istoric. 

- Proiectul stemei refăcut va fi supus consiliului judeţean, respectiv consiliului local, spre o 
nouă însuşire. 

Propunerea de stemă, analizată de Comisia judeţeană, se înaintează pentru avizare, însoţită de un 
memoriu justificativ, sub semnătura prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, Biroului Zonal 
al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie Iași, care avizează propunerea de 
stemă și sigiliu. 

- Avizul Comisiei Naţionale se concretizează prin semnătura şi ştampila preşedintelui 
acesteia, aplicate pe spatele machetei care reprezintă proiectul stemei. 
În conformitate cu prevederile art. 7 din HG nr. 25/2003, 

„Proiectul stemei, avizat potrivit prevederilor art. 6, împreună cu anexa conţinând descrierea acesteia 
se trimit, prin adresă comună a prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, Ministerului 
Administraţiei Publice, care va elabora proiectul de hotărâre şi nota de fundamentare şi le va supune 
spre aprobare Guvernului.” 

Potrivit prevederilor art. 10 din HG nr. 25/2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, 
reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, potrivit cărora: 
“(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei 
reproducerea şi folosirea unor steme neaprobate prin hotărâre a Guvernului sau în alte situaţii 
şi condiţii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre. 
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de prefecţi şi 
împuterniciţii acestora, precum şi de împuterniciţii Ministerului Administraţiei Publice. 
(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările ulterioare.” 
 Se supun dezbaterii publice un număr de 3 variante de model de stemă, după cum urmează: 
Varianta nr. 1: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată printr-un scut albastru, cu un zid 
crenelat de argint pe care s-a plasat un scut roșu de dimensiuni mai mici încărcat cu o viță-de-vie 
dezrădăcinată cu două coarde, două frunze și patru struguri de aur. Scutul este timbrat cu o coroană 
murală cu trei turnuri de argint. 
Varianta nr. 2: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată printr-un scut cu un brâu undat, însoțit 
în partea superioară pe fond albastru de o cetate cu două turnuri de argint, iar în partea inferioară pe 
fond roșu un sigiliu de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu trei turnuri de argint. 
Varianta nr. 3: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată printr-un scut împărțit în trei cartiere: 
în primul cartier, în partea stângă, pe fond albastru, se regăsește un zid crenelat de argint; în al doilea 
cartier, în partea dreaptă, pe fond roșu, se regăsește un sigiliu de aur; în al treilea cartier, în partea de 
jos, pe fond albastru deschis, se regăsește un brâu undat de argint. 
 Se supun dezbaterii publice două variante de model de sigiliu: 
Varianta nr. 1: Sigiliul orașului Tîrgu Neamț este reprezentat prin două cercuri concentrice, în primul 
cerc fiind încadrată o coardă de viță-de-vie cu patru ciorchini și două frunze, iar în cel de-al doilea cerc 
fiind inscripționat un text în limba latină cu caractere gotice – “S. CIVIUM DE NIMCZ”, toate aceste 
elemente având culoarea auriu. Fondul sigiliului are culoarea vișiniu. 
Varianta nr. 2: Sigiliul orașului Tîrgu Neamț este reprezentat prin două cercuri concentrice, în primul 
cerc fiind încadrată stema orașului Tîrgu Neamț, iar în cel de-al doilea cerc fiind inscripționate numele 
localității, precum și anul de aprobare a sigiliului - respectiv - TÎRGU NEAMȚ – 2018. 
 

În baza considerentelor susmenționate, Biroul Planificare și Implementare Proiecte din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tîrgu Neamț propune spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț, Proiectul de hotărâre privind însușirea variantei finale a 
proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul 
Neamț. 
 
 
             Întocmit,                                                                                                               
Inspector IGNAT DENIS-IOANA                                                  
                                                                                                    COMPARTIMENT JURIDIC 
                                                                                                               CONTENCIOS,                                                  



ANEXA NR. 1 

 

 

 

 



ANEXA NR. 1 

 

 

 



ANEXA NR. 1 

 

 

 



ANEXA NR. 2 
 

 

 

 

 



ANEXA NR. 2 
 

 

 

 



ANEXA NR. 3 

 

 

EXPLICAȚIA HERALDICĂ A CULORILOR ȘI SIMBOLURILOR 

“STEMA ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ” 

 

DESCRIEREA STEMEI: 

Varianta nr. 1: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată,  conform Anexei nr. 1, printr-un scut 
(écu) cu fond albastru (bleu céleste – azur), cu un zid crenelat de argint pe care s-a plasat un scut pe 
fond roșu (guenles) de dimensiuni mai mici încărcat cu o viță-de-vie dezrădăcinată cu două coarde, 
două frunze și patru struguri de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu trei turnuri de argint. 
Varianta nr. 2: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată, conform Anexei nr. 1, printr-un scut 
cu un brâu undat, însoțit în partea superioară pe fond albastru de o cetate cu două turnuri de argint, iar 
în partea inferioară pe fond roșu un sigiliu de aur. Scutul este timbrat cu o coroană murală cu trei 
turnuri de argint. 
Varianta nr. 3: Stema Orașului Tîrgu Neamț este reprezentată, conform Anexei nr. 1,  printr-un scut 
împărțit în trei cartiere: în primul cartier, în partea stângă, pe fond albastru, se regăsește un zid crenelat 
de argint; în al doilea cartier, în partea dreaptă, pe fond roșu, se regăsește un sigiliu de aur; în al treilea 
cartier, în partea de jos, pe fond albastru deschis, se regăsește un brâu undat de argint. 
 

SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE STEMEI: 

Varianta nr. 1: Semnificația acestei reprezentații o găsim în simbolul de “cetate” – element al 
continuității (reprezentând Cetatea Neamț) și aracul de viță-de-vie – preluat de pe vechiul sigiliu al 
orașului Tîrgu Neamț din anul 1931 – simbolizând continuitatea milenară, tradiția, bogățiile solului și 
subsolului, comuniunea cu natura. 
Varianta nr. 2: Semnificația acestei reprezentări o găsim în ilustrarea simbolică a elementelor 
componente: apa râului Ozana, Cetatea Neamțului și sigiliul vechi al orașului de la 1931. 
Varianta nr. 3: Semnificația în această reprezentare este aceeași ca la Varianta nr. 2. 
 Combinația cromatică utilizată corespunde regulilor heraldice, dar și celor estetice: 
 Albastrul simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea, buna credință (în alb-negru se 
reprezintă prin linii orizontale). 
 Roșul simbolizează noblețea și mândria (în alb-negru se reprezintă prin linii verticale). 
 Argintul simbolizează candoarea, inocența, devotamentul, corectitudinea. 
 
 

“SIGILIUL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ” 
 

DESCRIEREA SIGILIULUI: 
 
Varianta nr. 1: Sigiliul orașului Tîrgu Neamț este reprezentat, conform Anexei nr. 2, prin două 
cercuri concentrice, în primul cerc fiind încadrată o coardă de viță-de-vie cu patru ciorchini și două 
frunze, iar în cel de-al doilea cerc fiind inscripționat un text în limba latină cu caractere gotice – “S. 
CIVIUM DE NIMCZ”, toate aceste elemente având culoarea auriu. Fondul sigiliului are culoarea 
vișiniu. 



Varianta nr. 2:  Sigiliul orașului Tîrgu Neamț este reprezentat, conform Anexei nr. 2, prin două 
cercuri concentrice, în primul cerc fiind încadrată stema orașului Tîrgu Neamț, iar în cel de-al doilea 
cerc fiind inscripționate numele localității, precum și anul de aprobare a sigiliului - respectiv - TÎRGU 
NEAMȚ – 2018. 
 
 
SEMNIFICAȚIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE ALE SIGILIULUI: 

Varianta nr. 1: Semnificația acestei reprezentații o găsim în simbolul coardei de viță-de-vie - 
continuitatea milenară, tradiția, bogățiile solului și subsolului, comuniunea cu natura și în textul 
inscripționat – “S. CIVIUM DE NIMCZ” – “Sigiliul orășenilor din Neamț”, care reprezintă o imitație, 
după o pecete mai veche, de pe la sfârșitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea. 
 

Varianta nr. 2: Această variantă de sigiliu valorifică tradițiile istorico-sigilografice și socio-spirituale 
ale localității Tîrgu Neamț. 

 


