
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind acordarea Titlului ”PRO URBE ” 

Domnișoarei VIORELA ELENA CHIPER  

 
 

Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ, întrunit în sedința ____________ 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 15 alin.(2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin.(1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată 
- art. 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la  Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 
- art. 7 alin.(2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- art.129 alin.(13) și ale art.139 alin.(1) și alin.(6), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
- art.140 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit ”a”  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
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 Referatul de aprobare nr.10943 din 24.08.2020 înaintat de Primarul orașului 
Târgu-Neamț, prin care se propune acordarea Titlului ”PRO URBE” Domnișoarei VIORELA 

ELENA CHIPER; 
  Examinând Raportul de specialitate al Serviciului Comunicare și Relații Publice nr. 10944 din 
24.08.2020 

   
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 
 adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1   Se acordă Titlul ”PRO URBE ” Domnișoarei VIORELA ELENA CHIPER. 

Art. 2  Decernarea Titlului «PRO URBE » se va face în cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele 

orașului Târgu-Neamț - ediția a XXX-a - 2020. 

Art.3. Primarul orașului Târg-Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORAȘULUI  
TÂRGU- NEAMŢ 

 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

Data depunere avize/rapoarte: ___ .08.2020 /     .08.2020 

 
Primar,                    Secretar general UAT, 

Harpa Vasilică                     Jr. Sabin Isabela 

 



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 
al orașului, în termenul prevăzut de lege, primarului orașului Târgu-Neamț, prefectului județului 
Neamț, se depune în format electronic, la pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în 
Secțiunea “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”. 

 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Târgu-Neamţ, 

Harpa Vasilică 
 
 
                                                                                             Avizat legalitate,     
                                                                               Secretar general UAT Târgu-Neamt, 
                                                                                                                       jr. Sabin Isabela 
 
 
 
 

Tehnoredactat, 

Şef  Serviciu Comunicare și Relații Publice, 

      Mihaela Rotaru-Popa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



SERVICIUL COMUNICARE SI RELAȚII PUBLICE 
Nr.10944 din 24.08.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru Proiectul de hotărâre privind acordarea  
Titlului ”PRO URBE” Domnișoarei VIORELA ELENA CHIPER  

 
În conformitate cu Art. 9 din HCL nr. 297/19.12.2018 Consiliul Local 

este împuternicit să acorde titlul „PRO URBE” persoanelor care în activitatea 

lor îndelungată în domeniul culturii, învăţământului, sănătăţii, artei, ştiinţei, 

economic, social şi sportului, desfăşurată în folosul localităţii şi al locuitorilor, 

au dobândit reputaţie, respect şi stimă. 

Domnișoara Viorela Chiper este președintele Puzzle OptimEast, o 
asociație care promovează și încurajează voluntariatul și care s-a făcut 
remarcată în ultimii 6 ani  la evenimentele din Târgu Neamț prin inițiative pe 
cât de inedite, pe atât de atractive. De asemenea, din anul 2018 este manager 
destinație la Asociația ”Ținutul Zimbrului” Târgu-Neamț. 

Viorela Chiper  este o tânără din Târgu Neamț, dinamică și dornică să 
experimenteze lucruri noi. Este licențiată în economie urmând cursurile 
Facultații de Comerț, din cadrul ASE București. Este pasionată de turism încă 
din clasa a XI-a, deține brevet în turism și, începând cu anul 2014 este trainer. 
În anul 2015 a finalizat programul de master - Afaceri Europene și 
Management de Programe la Facultatea de Studii Europene de la UBB, Cluj 
Napoca.  

Asociația Puzzle OptimEast a fost înființată în luna aprilie a anului 2014 
și are ca scop conceperea, promovarea și desfășurarea de activități și proiecte 
în domeniul tineretului, turismului, culturii, managementului, în România și în 
străinătate, proiecte ce urmăresc pregătirea, formarea și dezvoltarea continuă 
a tinerilor și a adulților la nivel personal și profesional, pentru ca aceștia să-și 
atingă obiectivele. Puzzle OptimEast promovează valorile care țin de 
egalitatea de șanse a membrilor comunității și, în același timp, promovează 
activități de combatere a excluziunii sociale. Se axează în principal pe metode 
de educație nonformală și se pune mult accent pe experiențele interculturale, 
care sunt o modalitate extraordinară de petrecere a timpului și de dezvoltare 
personală, dar și profesională..  



Alături de Viorela Chiper, tinerii voluntari au aflat în cadrul asociației ce 
înseamnă responsabilitatea, ce înseamnă să faci lucrurile la timpul lor și după 
planul stabilit, ce reprezintă un lider, cum să fii un lider, cum să îți respecți 
cuvântul dat, ce este cu adevărat o echipă, cum se lucrează în echipă. Viorela 
Chiper  a format această organizație în urmă cu peste șase ani având un țel - 
să aducă și în orașul nostru ceea ce vedem că se întâmplă în orașele mari din 
țară și chiar în străinătate. În ultimii ani prin Puzzle OptimEast au trecut peste 
100 de tineri, tineri care au crescut, s-au maturizat și asupra cărora  a avut cu 
siguranță un aport în dezvoltarea lor, fapt demonstrat prin legăturile ce încă 
există în detrimentul trecerii anilor.  

Cel mai important aport pe care a reușit Viorela să îl aducă orașului 
Târgu-Neamț, pe lângă toate activitățile pentru copii, adolescenți, tineri și chiar 
oamenii puțin mai în vârstă, sunt proiectele Erasmus+. Cu sprijinul ei, au 
participat mulți tineri în astfel de proiecte și au trăit unele dintre cele mai 
importante și frumoase momente. Au cunoscut culturi, oameni, locuri noi, au 
legat prietenii cu persoane din multe țări din Europa și toate acestea i-au ajutat 
să se dezvolte pe plan personal și intelectual.. Spre exemplu, doar în anul 
2019, Viorela a făcut posibilă implicarea și participarea în peste 20 de proiecte 
Erasmus+ în peste 10 țări. Viorela a dat posibilitatea a zeci de tineri din zona 
Târgu Neamț să participe și să trăiască unele din cele mai frumoase 
experiențe. În orice țară au ajuns, membrii Asociației Puzzle OptimEast au 
vorbit despre România și despre Târgu Neamț. Îndrăzneala Viorelei Chiper a 
făcut posibilă și organizarea unor proiecte internaționale chiar în orașul nostru, 
unde au venit tineri din Europa și nu numai, și le-au fost prezentate: orașul, 
cultura și obiceiurile locale, atracțiile principale 

Viorela Chiper este mai mult decât fondatoarea Puzzle OptimEast, este 
mai mult decât un angajat la locul său de muncă. Viorela este un om bun, o 
persoană perseverentă și care crede în schimbare, responsabilă, sociabilă, un 
model de tărie, o iubitoare a orașului în care s-a născut.  

În semn de recunoaştere şi apreciere pentru activitatea desfăşurată în 
activitatea de voluntariat în folosul oraşului şi al tinerilor, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre. 

 

 

Șef Serviciu Comunicare și Relații Publice,  

Mihaela Rotaru-Popa  



PRIMAR 

Nr. 10943 din 24.08.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru Proiectul de hotărâre privind acordarea  

Titlului ”PRO URBE” Domnișoarei VIORELA ELENA CHIPER  

 

Potrivit prevederilor art.129 alin.(13) şi ale art. 139, alin. (1) şi (6)  din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ”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.297/19.12.2018 s-a aprobat Regulamentul pentru 
conferirea titlului de „Cetăţean de onoare” si a altor titluri si distincţii 
personalităţilor cu merite deosebite; 

În conformitate cu Art. 9 din HCL nr. 297/19.12.2018 Consiliul Local 
este împuternicit să acorde titlul „PRO URBE” persoanelor care în activitatea 

lor îndelungată în domeniul culturii, învăţământului, sănătăţii, artei, ştiinţei, 

economic, social şi sportului, desfăşurată în folosul localităţii şi al locuitorilor, 

au dobândit reputaţie, respect şi stimă. 

În semn de recunoaştere şi apreciere pentru activitatea desfăşurată în 
activitatea de voluntariat în folosul oraşului şi al tinerilor, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre. 

 
 
                                                                             

           Iniţiator, 
Primarul orasului Târgu-Neamţ, 

   Vasilică HARPA 
 
 
 

 


