
1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea Distincţiei ”Diplomă de onoare”  

Domnului AURELIAN SILVESTRU 

  
  
 

 Consiliul Local al orașului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând  Expunerea de motive nr.2688 din 20.02.2019 înaintată de Primarul 
orasului Târgu-Neamţ precum si Raportul de specialitate nr.2691 din 20.02.2019 al 
Serviciului Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Primăriei orașului Târgu-Neamţ; 
 Luând în considerare Scrisorile de recomandare primite de la Dna Olga Caia și Dl 
Daniel Corbu – Cetățeni de onoare ai orașului Târgu-Neamț;  

În conformitate cu Regulamentul pentru conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” şi 
a altor titluri şi distincţii personalităţilor cu merite deosebite, aprobat prin HCL nr.297/ 
19.12.2018; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Târgu-
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 Distincția  «Diplomă de onoare » Domnului AURELIAN SILVESTRU 

pentru implicarea în organizarea și desfășurarea ”Zilelor Ion Creangă”. 

Art. 2  Decernarea Distincției « Diplomă de onoare » se va face în cadrul manifestărilor 
prilejuite de  ”Zilele Ion Creangă”2019. 
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 Isabela Sabin 
 
RPM/RPM 
Ex. 3 
Ds. 4/III 

 



ORAȘUL TÂRGU-NEAMŢ 
Nr. 2688 din 20.02.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea Distincției ”Diplomă de onoare” 

Domnului AURELIAN SILVESTRU 

  
  

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.1 si alin.8 din Legea 215/2001 a administratiei 
publice locale , republicată, cu modificările si completările ulterioare  

si  
în conformitate cu art.2 și art.12 din Regulamentul pentru conferirea titlului de 

„Cetăţean de onoare” si a altor titluri si distincţii unor personalităţi cu merite deosebite, 
aprobat prin H.C.L nr.297/ 19.12.2018; 
           Consiliul Local este împuternicit să acorde Distincția ”DIPLOMĂ DE ONOARE” 
personalităților locale, naționale sau internaționale care onorează prin vizite și diverse 
acțiuni pozitive în viața orașului Târgu-Neamț. 
 

Prin adresa nr.1982 din 8.02.2019, Dl. Daniel Corbu a propus acordarea Titlului 
”Cetatean de onoare al orașului Târgu Neamț”  Dlui Aurelian Silvestru. 
Acceași propunere a fost înregistrată de la Dna Olga Caia –Președinte Fundația Sf.Teodora 
de la Sihla și din partea enorașilor din Parohia Sf.Haralambie, reprezentați de Pr.Paroh 
Teoctist Caia.(Scrisoarea de recomandare cu nr. 2443 din 18.02.2019).   

Ambele recomandări au fost analizate în cadrul Comisiei de specialitate a Consiliului 
Local al orașului Târgu-Neamț  - Comisia 3 - Administratie publică locală, juridică, ordine 
publică și drepturi cetățenești, învățământ, sănătate, cultură, tineret și sport, protecție copii, 
muncă și protecție socială, conform procedurii de acordare a titlurilor și distincțiilor. 

Conform Regulamentului Dl.Aurelian Silvestru se încadrează la art.12, respectiv, 
Distincția ”DIPLOMĂ DE ONOARE” pentru implicarea domniei sale în organizarea și 
desfășurarea Zilelor Ion Creangă.  

Aurelian Silvestru - scriitor, psiholog și pedagog român din Republica Moldova, 
Director –fondator al Liceului de inventică și creativitate „Prometeu” din Chișinău a fost 
vreme de aproape un deceniu, organizator al Festivalului „Zilele Creangă”: Chișinău-Iași-
Tg.Neamț-Pipirig.  

Domnul Silvestru Aurelian se bucură de respect, reputație și stimă în rândul 
instituțiilor de cultură, în cercurile literare, în mediile academice din România și din 
Republica Moldova.  

În semn de respect și prețuire, propun acordarea Distincției ”DIPLOMĂ DE 
ONOARE” Dlui Aurelian Silvestru.  

 
                                                                             

 
Iniţiator, 

Primarul orasului Târgu - Neamţ, 
Vasilică HARPA 
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ORASUL TÂRGU-NEAMŢ                           Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE     Primar, 
Nr. 2691 din 20.02.2019 
                        Vasilică HARPA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea Distincției ”Diplomă de onoare”  

Domnului AURELIAN SILVESTRU 
  

 

În conformitate cu art.12, lit.a) din Regulamentul pentru conferirea titlului de 
„Cetăţean de onoare” si a altor titluri si distincţii unor personalități cu merite 
deosebite, aprobat prin H.C.L nr.297 din 19.12.2018, Consiliul Local este 
împuternicit să acorde Distincția ”Diplomă de onoare” personalităților locale, 
naționale sau internaționale care onorează prin vizite și diverse acțiuni pozitive în 
viața orașului Târgu-Neamț.  

Dl.Aurelian Silvestru - scriitor, psiholog și pedagog român din Republica 
Moldova, Director –fondator al Liceului de inventică și creativitate „Prometeu” din 
Chișinău a fost vreme de aproape un deceniu, organizator al Festivalului „Zilele 
Creangă”: Chișinău-Iași-Tg.Neamț-Pipirig.  

Colaborarea cu instituțiile din Tg Neamț a fost benefică: De la Chișinău au 
venit scriitori de seamă: Iulian Filip, Claudia Balaban, Claudia Partole, Ianoș 
Țurcanu, Adrian Ghicov, Profesori și Corul de la Liceul Prometeu- Chișinău, care și-
au lansat cărți, respectiv, au concertat, au vizitat împreună cu copiii din Corul Angeli 
de la Parohia Sf Haralambie mănăstirile din Ținutul Neamțului, Ținutul Iașiului și 
Ținutul Sucevei, întru cunoașterea tezaurului comun. 

De la Tg Neamț, la invitația Dnei Claudia Balaban și a Dlui  Aurelian Silvestru, 
au vizitat instituții din Chișinău și alte zone din Republica Moldova mai multe 
delegații din Târgu-Neamț -Delegația Primăriei Tg Neamț, condusă de Domnul 
Primar Daniel Harpa; Profesori și Corul Colegiului Tehnic  ”Ion Creangă” ( în schimb 
de experiență); Corul Angeli al Parohiei Sf Haralambie; scriitorii: Gheorghe Simon, 
Olguța Creangă Caia, Teoctist Caia, Gigel Bîrliba; cântărețele de muzică populară: 
Ana Dragu, Gabriela Ujică și alte personalități ale orașului Tg Neamț. 

 Aurelian Silvestru s-a născut la data de 1 octombrie 1949, Mânăstirea 
Cușelăuca, Florești, Republica Moldova. Este scriitor, doctor docent în psihologie, 
ctitor de importante fundații și instituții culturale, între care director fondator al 
Liceului de Creativitate și Inventică ,,Prometeu” din Chișinău (din 1991), un liceu cu 
peste 1.400 elevi, considerat cea mai performantă instituție liceală din Republica 
Moldova. 
 Scriitor de limba română, prozator redutabil, Aurelian Silvestru este un 
maestru al genului scurt al povestirii, dar și al romanului, publicând peste 15 cărți.  
Cărți de proză scurtă editate în tiraje mari dincolo de Prut: Templul Bunătății, A doua 
șansă, Pragul, Copiii Cerului, Povești pentru adulți, Cavalerul cu aripi de petale. 
Romane: Și tu ești singur?, Cel Rătăcit. 
  Trei dintre cărțile lui Aurelian Silvestru au participat la programul național 
,,Republica Moldova, citește o carte”. 
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 Este de asemenea, compozitor și autor de texte pe care le-a adunat în cartea 
Victoria Speranței, publicată la Ed. Prut Internațional, în 2003. 
 Cărți publicate la edituri din România:  Copiii Cerului (Ed. Doxologia), Cel 
rătăcit - roman (Ed. RAO București), Cavalerul cu aripi de petale (Ed. Princeps 
Multimedia), Mersul pe apă - Ediție critică realizată de Daniel Corbu (Ed. Princeps 
Multimedia),  Cavalerul cu aripi de petale / The knight with wings of petals (Ed. 
Princeps Multimedia, trad. de Lucian Radu, selecție Daniel Corbu). 
 Aurelian Silvestru este în acest moment un recunoscut ctitor : 
 - Fondează primul Laborator de psihologie din Republica Moldova (1980), pe 
care îl conduce până în anul 1989, când înfiinţează Asociaţia de Creaţie „TOCONO” 
(Totul Copiilor Noştri). 
  - Fondează prima instituţie de învăţământ privat din Republica Moldova – 
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu” (1991). 
  - Construieşte (în baza proiectelor proprii) complexul de clădiri şi blocuri de 
studii ale Liceului „Prometeu” (anii 1992-2002) şi câteva case de locuit pentru 
profesori. 
 - Înalţă în curtea Liceului o Biserică pentru copii, cu hramul Sfintei Treimi 
(2000-2001). Înfiinţează o nouă instituţie de învăţământ privat – Şcoala Primară 
„Prometeu-Junior” (anul 2010). 
 - În 2012 începe construcţia Centrului de Caritate şi Cultură din codrii 
Călăraşilor (satul Oricova), aflată în faza finală, centru destinat celor mai dotaţi copii 
orfani din Republica Moldova. Și aici a înălțat o biserică creștin-ortodoxă, care va 
avea rang de mănăstire.  
 Legăturile sale cu ținutul Neamțului, se leagă mai ales de personalitatea lui 
Ion Creangă, unul dintre stâlpii literaturii române atât în Moldova de peste Prut, cât și 
în România. Participarea sa din ultimii ani la Zilele Creangă, organizate de Primăria 
Târgu Neamț, a oferit un plus de valoare manifestărilor.  
  Alegem din tot ceea ce a scris până acum o idee pe care o considerăm 
adevăratul crez care îi călăuzește întreaga creație. ,,Lumea este imperfectă. 
Contează, însă, nu cum o găsești când vii, ci cum o lași când pleci! Încearcă să lași 
în urma ta lucrurile un pic mai bune decât le-ai găsit. Și nu uita că Binele și Adevărul 
au fost și trebuie să rămână împreună!” 

 Domnul Silvestru Aurelian se bucură de respect, reputație și stimă în rândul 
instituțiilor de cultură, în cercurile literare, în mediile academice din România și din 
Republica Moldova.  

În semn de respect și prețuire, propun acordarea Distincției ”DIPLOMĂ DE 
ONOARE” Dlui Aurelian Silvestru.  

 

 

Șef Serviciu Comunicare si Relaţii Publice 

Mihaela Rotaru Popa  

 


