ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL nr. 30/16.02.2018

Consiliul Local al Orașului Târgu-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. 30/16.02.2018 privind aprobarea proiectului modelului de
steag al Unității Administrativ-Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț;
Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la
Primăria orașului Târgu-Neamț sub nr. 11270/13.08.2018 prin care se precizează necesitatea
modificării și completării HCL nr. 30/16.02.2018;
Ținând cont de Expunerea de motive, întocmită de Primarul Orașului Târgu-Neamț, în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 772/17.01.2019 și de Raportul de specialitate,
întocmit de Biroul Planificare și Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Târgu-Neamț, înregistrat sub nr. 774/17.01.2019;
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 modificarea și completarea HCL nr. 30/16.02.2018, conform anexelor ce fac parte
integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2).
Art. 2. Se aprobă modificarea denumirii localității din “Tîrgu Neamț” în “Târgu-Neamț”.
Art. 3. Primarul Orașului Târgu-Neamț, prin intermediul aparatului de specialitate, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri se va face, în condițiile legii, de către Secretarul Orașului
Târgu-Neamț.

Inițiator,
Primar,
HARPA VASILICĂ

Avizat pentru legalitate
Secretar Oraș,
Cons. Jur. SABIN ISABELA

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ
- PRIMAR Nr. 772 / 17.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 30/16.02.2018

Orașul Târgu-Neamț a inițiat procedura de aprobare a proiectului modelului de steag al
localității în februarie 2018 și a transmis documentația instituită de Legea nr. 141/2015, privind
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
S-a solicitat de către Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene Serviciul Dialog și Relația cu Structurile Asociative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin adresa nr. 11270/13.08.2018 refacerea unor documente, fără de care nu se
poate promova proiectul de hotărâre a Guvernului, menționându-se la punctul 1 completarea
documentației cu HCL pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 și a Anexei nr. 2 la HCL nr.
30/16.02.2018, aceste două anexe trebuind în mod obligatoriu semnate de președintele de ședință și de
secretarul localității și ștampilate.
Potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de
către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii: “Pe steagurile unităţilor administrativteritoriale 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.”
Având în vedere faptul că stema localității Târgu-Neamț este aplicată pe steagul orașului, este necesară
completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 30/16.02.2018 cu descrierea stemei și semnificațiile elementelor
însumate ale acesteia. Ținând cont de această completare, se impun câteva modificări și în textul
Anexei nr. 2 la HCL nr. 30/16.02.2018.
Conform art. I pct. 8 din Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României: “În anexă, în
cazul unităţilor administrativ-teritoriale care conţin în denumirea acestora litera "î" aceasta se va
înlocui cu litera "â" prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale a Academiei
Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la "â" şi "sunt" în grafia limbii române, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993”. Astfel, se impune modificarea
denumirii localității din “Tîrgu Neamț” în “Târgu-Neamț”.
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea
HCL nr. 30/16.02.2018.

PRIMAR
HARPA VASILICĂ

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ
BIROU PLANIFICARE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

Aprob,
PRIMAR,
Harpa Vasilică

Nr. 774 / 17.01.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 30/16.02.2018

BAZA LEGALĂ:
•
•
•
•

LEGEA NR. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
LEGEA NR. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativteritoriale a steagurilor proprii
HOTĂRÂREA DE GUVERN NR. 792/27.09.1999, privind aprobarea stemelor unor orașe
(Anexa nr. 9)
LEGEA NR. 290/29.11.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României

Orașul Târgu-Neamț a inițiat procedura de aprobare a proiectului modelului de steag al
localității în februarie 2018 și a transmis documentația instituită de Legea nr. 141/2015, privind
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Ulterior, s-a solicitat de către Direcția Generală
Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene - Serviciul Dialog și Relația cu Structurile
Asociative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr.
11270/13.08.2018 refacerea unor documente, fără de care nu se poate promova proiectul de hotărâre a
Guvernului. În această adresă se menționează la punctul 1 completarea documentației cu HCL pentru
modificarea și completarea Anexei nr.1 și a Anexei nr. 2 la HCL nr. 30/16.02.2018, aceste două anexe
trebuind în mod obligatoriu semnate de președintele de ședință și de secretarul localității și ștampilate.
Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile
administrativ-teritoriale a steagurilor proprii prevede că: “Pe steagurile unităţilor administrativteritoriale 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.”
Având în vedere faptul că stema localității Târgu-Neamț este aplicată pe steagul orașului, este necesară
completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 30/16.02.2018 cu descrierea stemei și semnificațiile elementelor
însumate ale acesteia. Ținând cont de această completare, se impun câteva modificări și în textul
Anexei nr. 2 la HCL nr. 30/16.02.2018.
Descrierea stemei orașului Târgu-Neamț (județul Neamț) și semnificațiile elementelor
însumate ale acesteia sunt cuprinse în Anexa nr. 9 a HG nr. 792/1999 privind aprobarea stemelor unor
orașe:
“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.”
Potrivit art. I pct. 8 din Legea nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României: “În anexă, în
cazul unităţilor administrativ-teritoriale care conţin în denumirea acestora litera "î" aceasta se va
înlocui cu litera "â" prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotărârea Adunării generale a Academiei
Române, din 17 februarie 1993, privind revenirea la "â" şi "sunt" în grafia limbii române, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993”. Astfel, este necesară modificarea
denumirii localității din “Tîrgu Neamț” în “Târgu-Neamț”.
Având în vedere cele menționate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de
hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 30/16.02.2018.

Întocmit,
Insp. IGNAT DENIS-IOANA

COMPARTIMENT JURIDIC
CONTENCIOS,

ANEXA NR. 1
ANEXA NR. 1
la HCL nr. 30/16.02.2018

VARIANTA NR. 1

Președinte de ședință,
Consilier local,

Contrasemnează,
Secretar oraș,
Cons. Jur. Sabin Isabela

ANEXA NR. 2
ANEXA NR. 2
la HCL nr. 30/16.02.2018

STEAGUL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ
Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale steagului orașului
Târgu-Neamț, județul Neamț

DESCRIEREA HERALDICĂ A 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.
SEMNIFICAȚIILE ELEMENTELOR ȘI A CULORILOR DIN STEAG:
Descrierea stemei:
Stema oraşului Târgu-Neamţ, potrivit Anexei nr. 9 din HG nr. 792/27.09.1999, privind
aprobarea stemelor unor orașe, 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.
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 Târgu-Neamț), dar și aerul, cel mai nobil element după foc și simbolizează blândețea,
frumusețea, noblețea, buna credință.

Președinte de ședință,
Consilier local,

Contrasemnează,
Secretar oraș,
Cons. Jur. Sabin Isabela

