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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 ” 

Domnișoarei Dr.ANDREEA DANIELA NECHITA  
  
 

 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând  Expunerea de motive nr.11637 din 22.08.2018 înaintată de 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ precum si Raportul de specialitate nr.11638 din 
22.08.2018 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 » 
Domnișoarei Dr. ANDREEA DANIELA NECHITA ca exemplu de curaj, voință și 
performanță pentru cei care aspiră să-și depășească limitele și să-și aducă o 
importantă contribuție în slujba binelui public.  
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. 11637 din 22.08.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
 ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”  
Domnișoarei Dr.ANDREEA DANIELA NECHITA  

  
 
 
 

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 pentru curajul, perseverența și performanța de care a dat 
dovadă Dra Dr. Andreea Daniela Nechita, reușind să-și învingă limitele, am inițat 
prezentul proiect de hotărâre. 

Sunt onorat să propun acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al orașului 
Tîrgu Neamţ ” Domnișoarei Dr.ANDREEA DANIELA NECHITA. Este un adevărat 
erou și  merită toata aprecierea si incurajarea. 
 
 

 
                                                                             

  
Iniţiator, 

Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
Vasilică HARPA 
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PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ     Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE   Primar, 
Nr. 11638 din 22.08.2018 
                          Vasilică HARPA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
 ”Cetăţean de onoare al orașului Tîrgu Neamţ ”  
Domnișoarei Dr.ANDREEA DANIELA NECHITA  

  
 

În conformitate cu art. 9 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 
atitudine, comportament, perseverență, performanță, pun în evidență calități umane 
deosebite, reușind să-și depășească limitele și să-și aducă o importantă contribuție 
în slujba binelui public.   

Dr. Andreea Daniela Nechita s-a născut în Tîrgu Neamț și a absolvit Colegiul 
Național ”Ștefan cel Mare” în anul 2011. În perioada 2011-2017 a urmat cursurile 
Facultății de Medicină Generală din cadrul Univ. ”Gr.T.Popa”Iași. 

Imobilizată într-un scaun cu rotile din cauza unei boli genetice, Dra Andreea 
Nechita și-a văzut visul cu ochii și a absolvit Facultatea de Medicină din Iaşi. Acum 
este medic rezident- Specializarea Dermato-venerologie. După ani de investigații, 
analize și tratamente, Andreea a ales să rămână aproape de spitale, însă ca medic. 
Diagnosticată de timpuriu cu o boală genetică, tânăra nu a lăsat ca asta să-i fie 
piedică în calea visului de a deveni medic. 

 Domnișoara doctor a reușit să învingă prejudecățile oamenilor și a luptat din 
răsputeri să-și îndeplinească visul, acela de a fi de folos persoanelor cu probleme de 
sănătate, dovedind că orice vis poate fi realizabil, chiar dacă viața te-a pus la grele 
încercări  

Dr. Andreea Daniela Nechita este un exemplu pentru noi toţi, un adevărat 
erou și  merită toata aprecierea si incurajarea. 

 Prin motivația expusă, în semn de respect și apreciere pentru curajul, 
perseverența și performanța de care a dat dovadă Dra Dr. Andreea Daniela Nechita, 
reușind să-și depășească limitele și să-și aducă  o importantă contribuție în slujba 
binelui public, am inițat prezentul proiect de hotărâre prin care s-a propus acordarea 
Tilului ,,Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu  Neamț”. 

  
Șef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  
 
 
 


