
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea titlului ”Cetăţean de onoare al oraşului Târgu-Neamţ ” 

 Domnului NICOLAE BREBAN 
 

 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Analizând  Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Târgu-Neamţ 
înregistrată cu nr. 4140 din 20.03.2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului 
Comunicare si Relaţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ cu nr. 4139 din 
20.03.2019; 
 Luând în considerare HCL nr. 145 din 27.04.2017 prin care s-a aprobat 
Regulamentul de acordare al Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera 
Omnia şi a bugetului aferent;  
 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.297/ 19.12.2018; 

Luând act de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului 
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; 
  

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1   Se acordă titlul «Cetăţean de onoare al oraşului Târgu-Neamţ » Domnului 
Nicolae Breban în calitate de laureat al celei de a doua ediţii a Premiului Naţional de 
Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia. 
Art. 2  Decernarea titlului « Cetăţean de onoare al oraşului Tîrgu Neamţ » se va face 
în cadrul Premiului Naţional de Proză „Ion Creangă” – Opera Omnia, ediţia a III-a, în 
data de 18 mai, la Târgu-Neamţ. 
Art. 3 - Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice va lua toate măsurile necesare pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 4 - Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 
Iniţiator 
 Primar, 

       Vasilică Harpa 
              Aviz legalitate 
Secretarul oraşului Târgu-Neamţ 
               Sabin Isabela 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
Nr. 4139 din 20.03.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 

”Cetăţean de onoare al oraşului Târgu-Neamţ ” Domnului NICOLAE BREBAN 
 
 

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

În conformitate cu art. 8, lit. j 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.297/19.12.2019; 

   „Persoanele din domeniul culturii şi artei care, prin creaţiile sau activitatea lor, 
au contribuit în mod semnificativ la îmbogăţirea patrimoniului spiritual al oraşului Târgu-
Neamţ.” 

şi 
În conformitate cu Regulamentul de acordare a Premiului Naţional de Proză “Ion 

Creangă” – Opera Omnia aprobat prin HCL nr. 145 din 27.04.2017, 
„Laureaţii vor deveni Cetăţeni de onoare ai judeţului Neamţ şi ai oraşului Târgu-

Neamţ, prin hotărâri ale CJ, respectiv ale CL Târgu-Neamţ.”  
 
Premiul Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia este un premiu de rang 

naţional în care sunt nominalizaţi scriitori de seamă ai neamului românesc şi la care 
sunt prezenţi invitaţi de renume ai literaturii şi culturii româneşti ce contribuie la 
prestigiul şi imaginea oraşului Tîrgu Neamţ atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. 

Ediţia a II-a a Premiului Naţional pentru Proză “Ion Creangă” - Opera Omnia a 
fost organizată de către Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul de Cultură şi Arte “Carmen 
Saeculare”, Consiliul Local şi Primăria Târgu-Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean 
Neamţ, Filiala Iaşi a U.S.R. – Reprezentanţa U.S.R. Neamţ  în zilele 30 aprilie-1 mai 
2018. 

În urma deliberării juriului, laureatul ediţiei a II-a a fost desemnat Nicolae Breban, 
născut la 1 februarie 1934 la Baia Mare, personalitate marcantă a literaturii române 
contemporane. Scriitor şi academician, activitatea sa literară se întinde pe parcursul a 
mai multor decenii, fiind un prozator de referinţă, autor a numeroase romane de analiză 
psihologică de succes, apreciate de critica literară şi de public, unele dintre ele fiind 
traduse în străinătate. 

 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 

Vasilică HARPA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRIMĂRIA ORASULUI TÎRGU NEAMŢ     Aprob, 
SERVICIUL COMUNICARE SI RELAŢII PUBLICE             Primar, 
Nr. 4140 din 20.03.2019              Vasilică HARPA 
                                    
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind acordarea titlului 
”Cetăţean de onoare al oraşului Târgu-Neamţ ” Domnului NICOLAE BREBAN 

      
Premiul Naţional de Proză “Ion Creangă” – Opera Omnia este un premiu de rang 

naţional în care sunt nominalizaţi scriitori de seamă ai neamului românesc şi la care 
sunt prezenţi invitaţi de renume ai literaturii şi culturii româneşti ce contribuie la 
prestigiul şi imaginea oraşului Târgu-Neamţ atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. 

În semn de gratitudine pentru promovarea imaginii oraşului şi de apreciere 
pentru contribuţia adusă la înflorirea literaturii române prin multitudinea de scrieri şi 
creaţii, Primăria oraşului Târgu-Neamţ a decis prin aprobarea Hotărârii Consiliului Local 
cu nr. 145 din 27.04.2017 ca laureatul Premiului Naţional de Proză “Ion Creangă” – 
Opera Omnia să fie propus pentru acordarea titlului de Cetăţean de Onoare. 

Nicolae Breban născut în 1934, la Baia Mare, este romancier şi eseist, precum şi 
fost director al revistei Contemporanul, editată de Fundaţia Culturală Ideea Europeană. 
A debutat literar în revista Viaţa studenţească, în 1957. Opt ani mai târziu, Breban a 
publicat primul său roman, Francisca (tradus în limbile bulgară şi rusă).  
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În geografia literară a ţării, Premiul “Ion Creangă” dă o prestanţă deosebită 
judeţului nostru. Creangă rămâne o efigie, un pol de interes constant pentru turişti, 
pentru marele public. De altfel, toţi invitaţii au remarcat importanţa acestui premiu 
consistent, în stimularea prozei româneşti. Pentru viaţa literară din judeţul nostrum, 
premiul sporeşte interesul pentru personalitatea lui Ion Creangă. 

 
Faţă de cele arătate, vă adresez rugămintea să analizaţi si să dispuneţi 

aprobarea Proiectului de hotărâre. 
  

Întocmit, 

Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice 

Insp.Cucoş Marius  

 

 


