
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 

PROIECT  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – 

Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 
 

 
Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț: 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile 
administrativ-teritoriale a steagurilor proprii; 

Ținând seama 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. 830/18.01.2018; 

Luând act de prevederile art. 36, alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală; 

În temeiul art. 45, alin. (1) și alin. (6) 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 aprobă proiectul modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Tîrgu Neamț, 
conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă explicația heraldică a culorilor și simbolurilor conform Anexei nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 3 din Hotărârea Cosiliului Local nr. 
25/27.06.1997. 

Art. 4. Proiectul modelului de steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț va fi 
înaintat spre analiză și avizare în conformitate cu procedura stabilită conform Legii nr. 141/2015. 

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,                                                                              Avizat pentru legalitate, 
            Primar,                                                                                           Secretar oraș, 

    HARPA VASILICĂ                                                                             c.j. ȚUȚU ION 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                        - PRIMAR – 
 
Nr. 830/18.01.2018                         
                                                   

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității 
Administrativ Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 

 

 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de 

către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii: 
“Art. 1: 

(2) Fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic 
pe baza hotărârii autorității deliberative.” 

 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind 
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii: 
“Art. 2: 

(2) Aprobarea modelului steagurilor unităţilor administrativ - teritoriale se face prin hotărâre a 
Guvernului. 

 (4) Pe steagurile unităţilor administrativ-teritoriale pot fi reproduse şi stemele unităţilor administrativ-
teritoriale, aprobate conform legii, precum şi denumirile acestora în formatul comună/oraş/municipiu, 

după caz, judeţul şi România.” 
Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unităților administrativ-

teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și al județului, după caz, a unui steag unic 
și reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Tîrgu Neamț. 

Forma și dimensiunile steagului orașului Tîrgu Neamț sunt cele stabilite, în condițiile legii, pentru 
drapelul României. 

Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț a aprobat prin HCL nr. 25/1997 modelul de steag 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,  

însă procedura ulterioară nu a mai fost respectată, respectiv documentația nu a mai fost înaintată spre 
aprobare către Guvern, în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectul modelului de steag al Orașului Tîrgu Neamț este supus dezbaterii publice şi 
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. Hotărârea consiliului local privind 

aprobarea proiectului modelului de steag se transmite, împreună cu un memoriu justificativ, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice transmite documentele primite  Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi 
Sigilografie a Academiei Române. În baza documentelor prevăzute şi după primirea avizului 

consultativ al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl 

supune Guvernului spre aprobare. 
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modelului de steag al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț, pe care îl supunem spre adoptare 
Cosiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț, urmând ca acesta să fie înaintat spre analiză, avizare și 

aprobare în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2015. 

 

PRIMAR 
HARPA VASILICĂ 



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

                                                                                                                         Harpa Vasilică 
Nr. 830/18.01.2018                    

 

                                                                                                     

                                                                                             
                                                                                                                           

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității 
Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 

 

 

BAZA LEGALĂ: 
• Legea nr. 141/2015, privind arborarea și folosirea de către unitățile adminstrativ-teritoriale 

a steagurilor proprii  

 

Legea nr. 141/2015 reglementează condițiile privind aprobarea, arborarea și folosirea de către 
unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare unitate administrativ-

teritorială putând supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic pe baza hotărârii autorității 
deliberative. 

Forma și dimensiunile steagului unității administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în condițiile 
legii, pentru drapelul României, iar aprobarea modelului steagurilor unităților administrativ-teritoriale 

se face prin hotărâre a Guvernului. Culoarea și însemnele distinctive ale steagului unității 
administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri 

naționale ale altor state. Pe steagul unității administrativ-teritoriale poate fi reprodusă și stema unității 
administrativ-teritoriale, aprobată conform legii, precum și denumirea acesteia în formatul orașul, 

județul și România. 
Proiectul modelului de steag al unității administrativ-teritoriale va fi supus dezbaterii publice și 

consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative., iar hotărârea consiliului local, 
privind aprobarea proiectului modelului de steag se va transmite, împreună cu un memoriu justificativ, 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.  
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transmite proiectul modelului de steag,  

împreună cu memoriul justificativ, Comisiei Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a 
Academiei Române. În baza acestor documente și după primirea avizului consultativ al Comisiei 

Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice elaborează proiectul de hotărâre și îl supune Guvernului spre 

aprobare.  
După aprobare prin Hotărâre de Guvern, Unitatea Admistrativ-Teritorială Tîrgu Neamț va arbora 

steagul propriu numai la sediul autorității administrației publice locale, precum și la sediile 

instituțiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, și numai 
împreună cu drepelul României și drapelul Uniunii Europene. 

Steagul propriu al unității administrativ-teritoriale va putea fi folosit și cu prilejul unor manifestări 
de interes local, precum și în cadrul acțiunilor protocolare sau festive, în condițiile Legii nr. 141/2015. 

Acesta nu va depăși în dimensiuni și număr de exemplare drapelul României și drapelul Uniunii 
Europene, urmând a fi amplasat la același nivel cu acestea. 



Orașul Tîrgu Neamț poate arbora și steagul județului, împreună cu steagul propriu, în condițiile 

Legii nr. 141/2015. 
Conform Legii nr. 141/2015, drapelele și steagurile vor fi așezate în următoarea ordine: drapelul 

României, drapelul Uniunii Europene, steagul județului și steagul propriu al unității administrativ-
teritoriale. 

Steagul unității administrativ-teritoriale aprobat, drapelul României și drapelul Uniunii Europene 
vor fi arborate în bernă în zilele de doliu național, stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

Se supune dezbaterii publice o variantă de model de steag: 
Varianta nr. 1: Steagul orașului Tîrgu Neamț este reprezentat printr-un fond cromatic de alb 

(culoarea preluată din vechiul steag al localității) – pentru fond, brăzdat de o porțiune mediană cu fond 
albastru (simbolizând apa râului Ozana, ce traversează orașul Tîrgu Neamț) – pe care este aplicată 

stema localității. 
Conform art. 5 din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile 

administrativ-teritoriale a steagurilor proprii: 

„(1)Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. 
  (2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către prefecţi şi 

împuterniciţii acestora, când se aplică conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, primarului, 
preşedintelui consiliului judeţean, şi de către organele de poliţie, când se aplică persoanei fizice sau 

juridice vinovate de săvârşirea contravenţiei. 
  (3)La sancţiunea contravenţională prevăzută la alin. (2) se aplică măsura complementară de 

confiscare a steagurilor care nu respectă prevederile prezentei legi. 
  (4)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 şi completările ulterioare.” 

 
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 aprobarea proiectului 

modelului de steag al Unității Administrativ Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
 

 
 
 

 

    

                Întocmit,         
Inspector IGNAT DENIS-IOANA 

COMPARTIMENT JURIDIC 
                                                                                                                            CONTENCIOS, 
 



ANEXA NR. 1 
 

 

VARIANTA NR. 1 

 

 

 



ANEXA NR. 2 

 

 

EXPLICAȚIA HERALDICĂ A CULORILOR ȘI SIMBOLURILOR 

“STEAGUL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ” 

 

DESCRIEREA STEAGULUI: 

 Proiectul privind steagul orașului Tîrgu Neamț valorifică tradiția istorică a localității, în acest 
sens el fiind reprezentat printr-un fond cromatic de alb (culoarea preluată din vechiul steag al 
localității) – pentru fond, brăzdat de o porțiune mediană cu fond albastru, pe care este aplicată stema 
localității.  

SEMNIFICAȚIA CULORILOR STEAGULUI: 

Combinația cromatică utilizată corespunde regulilor heraldice, dar și a celor estetice: 
  
Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate. 

 Culoarea albastră (sau azur) resprezintă apa (simbolizând apa râului Ozana ce traveresează 
orașul Tîrgu Neamț), dar și aerul, cel mai nobil element după foc și simbolizează blândețea, 
frumusețea, noblețea, buna credință. 
  

 


