
ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 

 

PROIECT 

 

HOTĂRÂRE 

privind revocarea art. 4 din H.C.L. nr. 29/16.02.2018 

 
 
Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț: 
 

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 H.C.L. nr. 29/16.02.2018 privind însușirea variantei finale a proiectului 

de stemă și sigiliu al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț; 
Ținând cont de Expunerea de motive, întocmită de Primarul Orașului Tîrgu Neamț, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 4249/21.03.2018 și de Raportul de specialitate, 
întocmit de Biroul Planificare și Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului Orașului Tîrgu Neamț, înregistrat sub nr. 4250/21.03.2018; 
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 aprobă revocarea art. 4 din  H.C.L nr. 29/16.02.2018, privind însușirea variantei finale a 
proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul 

Neamț, respectiv mențiunea privind “abrogarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 25/27.06.1997”. 
Art. 2. 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. 3. 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. 4249/21.03.2018                                                                           

                                          
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind revocarea art. 4 din H.C.L. nr. 29/16.02.2018 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/16.02.2018 s-a însușit varianta finală a proiectului de 

stemă și sigiliu al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț. Conform 
art. 4 al H.C.L. nr. 29/2018, la data adoptării acestei hotărâri s-a abrogat Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 

25/1997, care prevedea faptul că s-a optat pentru varianta nr. 1 de stemă propusă la acel moment, adică 
aceeași variantă adoptată și în H.C.L. nr. 29/2018. 

În urma unor discuții purtate cu Consiliul Județean Neamț și Biroul Zonal Iași al Comisiei 
Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, s-a constatat că stema orașului Tîrgu Neamț este 

aprobată din anul 1999 prin Hotărârea de Guvern nr. 792/27.09.1999 privind aprobarea stemelor unor 
orașe, Anexa nr. 9. Astfel, ni s-a adus la cunoștință că nu mai este necesară reaprobarea proiectului de 

stemă, și implicit reluarea întregii proceduri de elaborare a stemei localității Tîrgu Neamț, stema fiind 
definitivă odată cu emiterea Hotărârii de Guvern in 1999, rămânând astfel în vigoare și Anexa nr. 1 din 

H.C.L. nr. 25/27.06.1997. 
 

Având în vedere prevederile: 
 - Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Hotărârii de Guvern nr. 792/27.09.1999 privind aprobarea stemelor unor orașe (Anexa nr. 9); 

 
Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind revocarea art. 4 din H.C.L. 

nr. 29/16.02.2018.  

 

 
 

 
 

 
                                               PRIMAR 

                                                   HARPA VASILICĂ 

 
 

 

 



 

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

                                                                                                                               Harpa Vasilică 
Nr. 4250/21.03.2018                                                                                              

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind revocarea art. 4 din H.C.L. nr. 29/16.02.2018 

 

 

BAZA LEGALĂ: 

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

completările ulterioare 

• HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 792/27.09.1999, privind aprobarea stemelor unor orașe 

(Anexa nr. 9) 

• CONSTITUȚIA ROMÂNIEI 

• LEGEA NR. 287/2009, privind Codul Civil 

 

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț a adoptat H.C.L. nr. 29/16.02.2018 prin care s-a 

însușit varianta finală a proiectului de stemă și sigiliu al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul 
Tîrgu Neamț, județul Neamț. Conform art. 4 al H.C.L. nr. 29/2018, la data adoptării acestei hotărâri s-

a abrogat Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 25/1997, care prevedea faptul că s-a optat pentru varianta nr. 1 de 
stemă propusă la acel moment, adică aceeași variantă adoptată și în H.C.L. nr. 29/2018. 

În urma unor discuții purtate cu Consiliul Județean Neamț și Biroul Zonal Iași al Comisiei 
Naționale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, s-a constatat că stema orașului Tîrgu Neamț este 

aprobată din anul 1999 prin Hotărârea de Guvern nr. 792/27.09.1999 privind aprobarea stemelor unor 
orașe, Anexa nr. 9. Astfel, ni s-a adus la cunoștință că nu este necesară reaprobarea proiectului de 

stemă, și implicit reluarea întregii proceduri de elaborare a stemei localității Tîrgu Neamț, conform 
HG nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor 
județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, stema fiind definitivă odată cu emiterea Hotărârii de 

Guvern în 1999. Prin HG nr. 25/2003 s-a abrogat HG nr. 64/1993 privind metodologia de elaborare, 
reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, pe baza căreia a fost 

aprobată stema orașului Tîrgu Neamț în 1999, însă acest lucru nu a determinat și abrogarea Hotărârii 
de Guvern de aprobare a stemei localității, întrucât legea nu are putere retroactivă. Astfel, rămâne în 

vigoare și Anexa nr. 1 din H.C.L nr. 25/1997 prin care a fost aprobată varianta de stemă a orașului 
Tîrgu Neamț, pe baza căreia a fost adoptată HG nr. 792/1999. 

Conform art. 15 alin (2) din Constituția României: 
“Art. 15 

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile.  
 Potrivit art. 6 alin. (1), (2) si (5) din Codul Civil: 

Art. 6 
(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă. 

(2) Actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare 
a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii 

sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor. 



(5) Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse ori 

săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.” 

HG nr. 792/1999 privind aprobarea stemelor unor orașe prevede în articolul unic faptul că se 
aprobă stema orașului Tîrgu Neamț (județul Neamț), aceasta fiind descrisă în Anexa nr. 9 a aceleiași 

Hotărâri: 
“Anexa nr. 9: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei oraşului 

TÂRGU-NEAMŢ, judeţul NEAMŢ 
Descrierea stemei: 
Stema oraşului Târgu-Neamţ, potrivit anexei nr. 9, este formată dintr-un scut având fond albastru, pe 

care se profilează un zid crenelat de argint, dotat în centru cu un scut de dimensiuni mai mici, roşu, 
încărcat cu un butuc de viţă având patru ciorchini de struguri şi două frunze, totul de aur. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate. 

Semnificaţia elementelor însumate: 
- zidul simbolizează Cetatea Neamţ şi relevă continuitatea de locuire; 
- butucul de viţă de vie, preluat de vechiul sigiliu al oraşului, aminteşte bogăţiile naturale, bogăţiile 

solului şi ale subsolului, comuniunea cu natura; 
- coroana murală defineşte localitatea ca centru urban, evocă comuniunea locuitorilor.” 

 
Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind revocarea art. 4 din H.C.L. nr. 29/16.02.2018.  

 

 
 
 
 
               Întocmit,                                                                         COMPARTIMENT JURIDIC                                     
Inspector IGNAT DENIS-IOANA                                                         CONTENCIOS,                          
                                                                                           
                                                                                                              
 

 


