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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

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

Agentului Șef de Poliție OVIDIU BUSUIOC  
  
 

 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând  Expunerea de motive nr.11060 din 08.08.2018 înaintată de Primarul 
orasului Tîrgu Neamţ precum si Raportul de specialitate nr.10062 din 08.08.2018 al 
Serviciului Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamț; 
 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 » Agentului șef de 
Poliție OVIDIU BUSUIOC pentru actele de curaj si devotament în slujba comunităţii ce au 
condus la preîntâmpinarea producerii de evenimente deosebit de grave în cadrul conflictului 
stradal din data de 5 iulie 2018. 
Art. 2  Decernarea titlului « Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ » se va face în 
cadrul manifestărilor prilejuite de  ”Zilele Orașului Tîrgu Neamț 2018”. 
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 
 
RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 
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PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 11060 din 08.08.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
 ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”  

Agentului Șef de Poliție OVIDIU BUSUIOC  
 
 
 
 

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; 

În semn de respect și apreciere pentru actele de curaj și stăpânire de sine de care a dat 
dovadă Agentul sef de politie Busuioc Ovidiu în cadrul conflictului stradal din data de 5 iulie 
2018, am inițat prezentul proiect de hotărâre. 

 
                                                                             

  
Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 
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PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ     Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 11062 din 08.08.2018 
                        Vasilică HARPA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”  

Agentului Șef de Poliție OVIDIU BUSUIOC  
 
 

În conformitate cu art. 9, lit.c) 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 de ” Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ” persoanelor care, prin actele 
lor de curaj si devotament în slujba comunităţii, au preîntâmpinat producerea de 
evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul lor au salvat viețile concetatenilor 
lor; 
 În data de 5 iulie 2018 Agentul şef de poliţie Busuioc Ovidiu a intervenit 
prompt, cu mult curaj şi fermitate, fără ezitare, pentru aplanarea unui conflict stradal 
violent, izbucnit între două grupuri de etnie rromă, formate din aproximativ 50 de 
persoane – inclusiv minori.  
  

Agentul  şef de poliţie, Busuioc Ovidiu, este născut la data de 09.10.1975 în 
municipiul Iaşi, judeţul Iaşi şi are domiciliul în oraşul Tîrgu Neamţ, str. Griviţei nr. 8, 
judeţul Neamţ. 

La data de 16.02.2000 a absolvit cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie “ Nicolae 
Golescu” din Slatina, jud. Olt, fiind imediat angajat  ca agent la Serviciul de Acţiuni 
Speciale din cadrul IPJ Iaşi, jud. Iaşi. 

Din anul 2006 şi până în prezent lucrătorul de poliţie lucrează ca poliţist în 
cadrul Formaţiunii de Ordine Publică – Compartimentul de Siguranţă Publică şi 
Patrulare Poliţia Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ. 

Are ca studii de bază Liceul de Chimie “Ştefan cel Mare” Iaşi, profilul de 
chimie şi este absolventul Facultăţii de Sport din cadrul UAIC Iaşi, promoţia 2008 cu 
diplomă de licenţă specializarea “Fitnes Culturism”. 

Este căsătorit din anul 2000 cu Busuioc Mariana – Simona şi are doi copii 
minori  Busuioc Alexie şi Busuioc Ştefan. 

Lucrătorul de poliţie ocupă funcţia de agent de poliţie cu funcţie de execuţie şi 
lucrează  la Poliția orașului Tîrgu Neamț din anul 2006, perioadă în care a dat 
dovadă de colegialitate, respect reciproc şi sprijin faţă de colegii nou veniţi în 
colectiv. 

Poliţistul se implică în pregătirea profesională şi realizarea indicatorilor de 
evaluare, fapt pentru care permanent a fost apreciat cu calificativul “foarte bun”. Pe 
timpul desfășurării întregii activități nu a avut nicio abatere și nu a încălcat 
prevederile legale. 

Atunci când se impune acţionarea în situaţii de criză, lucrătorul dă dovadă de 
stăpânire de sine şi are capacitatea de a lucra sub presiunea timpului şi găseşte 
imediat soluţii pentru rezolvarea situaţiilor neprevăzute. 
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În data de 05.07.2018 fiind de serviciu – schimbul II, a fost dirijat să intervină 
la un scandal în zona INTIM fără a se cunoaşte amploarea acestuia. La sosirea la 
faţa locului, agentul a constatat că între doua grupuri numeroase compuse din 
persoane de etnie rromă a izbucnit un conflict generalizat. Întrucât agentul de poliţie 
cunoştea insuficienţa forţelor din teren a intervenit prompt pentru a opri activitatea 
infracţională utilizând armamentul din dotare pentru somarea persoanelor implicate. 
Prin atitudinea sa agentul a dat dovadă de curaj şi stâpânire de sine acţionând 
prompt pentru ca situaţia să nu degenereze pentru limitarea pagubelor produse şi 
reducerea de victime umane. 
 

Prin motivația expusă, în semn de respect și apreciere pentru modul curajos 
de intervenţie al Agentului șef de poliție Ovidiu Busuioc care şi-a riscat viaţa în 
efortul de restabilire a ordinii publice, s-a propus să fie declarat ,,Cetăţean de onoare 
al oraşului Tîrgu  Neamț”. 

 
Șef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  
 
 
 


