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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al orașului Târgu-Neamţ ”
Domnului ALEXANDRU SAPOJNIC

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.10947 din 24.08.2020 înaintat de Primarul orașului
Târgu-Neamț, prin care se propune acordarea Titlului ”Cetăţean de onoare al orașului TârguNeamţ ” Domnului ALEXANDRU SAPOJNIC;
Examinând Raportul de specialitate al Serviciului Comunicare și Relații Publice nr. 10948 din
24.08.2020

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ
adoptă prezenta hotărâre:
Art.1
Se acordă Titlul ”Cetăţean de onoare al orașului Târgu-Neamţ ” Domnului
ALEXANDRU SAPOJNIC.
Art. 2 Decernarea Titlului «Cetăţean de onoare al orașului Târgu-Neamţ » 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.
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

PRIMAR
Nr. 10948 din 24.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru Proiectul de hotărâre privind acordarea
Titlului ”Cetățean de onoare al orașului Târgu-Neamț”
Domnului Alexandru Sapojnic
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.8, lit.b) din HCL nr.297/19.12.2018 Consiliul Local
este împuternicit să acorde Titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului TârguNeamţ
lit.b) „personalităţilor din ţară şi/sau străinătate care prin activitatea lor
în diferite domenii de activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea şi
modernizarea orașului Târgu-Neamț şi a imaginii acestuia”
Alexandru Sapojnic este un om de afaceri din Republica Moldova, care
deţine lanţul de hoteluri Vila Verde. Intenţionează să investească şi în oraşul
Târgu-Neamţ, în domeniile : imobiliar, turistic şi social. În acest sens, au fost
demarate deja procedurile pentru ridicarea unui bloc de locuinţe, chiar lângă
Stadionul Cetatea. După finalizarea în acest an a blocului de locuințe, Dl.
Sapojnic intenționează proiectarea unui azil de bătrâni la poalele Cetății
Neamț.
Inginer oenolog de specialitate, absolvent al Universității Tehnice din
Moldova, un exemplu de voință și un model al reușitei profesionale de
reputație internațională. Activitatea profesională a început-o la Fabrica de
vinuri din Călărași-R.Moldova, apoi timp de 15 ani s-a perfecționat în acest
domeniu la Fabrica de vinuri din Stăuceni de lângă Colegiul De Viticultură și

Vinificație, una din cele mai dezvoltate întreprinderi din R.Moldova. A început
cu funcția de tehnolog și a evoluat până la funcția de Director. În perioada de
restructurare economică după dezmembrarea Uniunii Sovietice, a preluat
funcția de Director la fabrica experimentală de vinuri a Institutului Național al
Viei și Vinului –timp de 5 ani.
Într-o lume aflată în continuă schimbare, fiind un om curajos și de
acțiune, a înființat rețeua hotelieră VILA VERDE, care include :
-Vila Verde Chișinău – complex cu 90 d ecamere hoteliere, 5 săli de
conferințe, restaurant pentru 300 persoane
-Vila Verde Ungheni – complex cu 32 camere.
Dl. Alexandru Sapojnic este membru al clubului Rotary Chișinău,
membru Cavaler al Ordinului European al Vinului, participând activ la
evenimentele caritabile ale acestui Ordin în România.
Din anul 2018 Dl.Sapojnic s-a stabilit în Târgu-Neamț, actualmente fiind
asociat și administrator al SC SPERANȚA RESORT SRL și unic asociat și
administrator al SC SIMETRA SRL, dezvoltând primul proiect investițional în
orașul nostru-construcția unui Complex Locativ sub Cetate : P+6E, 66 de
apartamente de locuit , pentru care au fost create 35 locuri de muncă, proiect
în valoare de 12 milioane lei.
Planificate, urmează și alte proiecte investiționale, care cu siguranță vor
lăsa amprente frumoase orașului Târgu-Neamț - construirea unui azil de
bătrâni, extinderea rețelei hoteliere VILA VERDE.
În semn de apreciere şi respect pentru serviciile aduse comunităţii
locale prin dezvoltarea şi modernizarea orașului Târgu-Neamț şi a imaginii
acestui, crearea de locuri de muncă, propun acordarea Titlului de „Cetăţean
de onoare al oraşului Târgu-Neamţ” Domnului Alexandru Sapojnic.

Șef Serviciu,
Mihaela Rotaru-Popa

PRIMAR
Nr. 10947 din 24.08.2020

REFERAT DE APROBARE
pentru Proiectul de hotărâre privind acordarea
Titlului ”Cetățean de onoare al orașului Târgu-Neamț”
Domnului Alexandru Sapojnic
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.8, lit.b) din HCL nr.297/19.12.2018 Consiliul Local
este împuternicit să acorde Titlul de „Cetăţean de onoare” al oraşului TârguNeamţ
lit.b) „personalităţilor din ţară şi/sau străinătate care prin activitatea lor
în diferite domenii de activitate au contribuit semnificativ la dezvoltarea şi
modernizarea orașului Târgu-Neamț şi a imaginii acestuia”
În semn de apreciere şi respect pentru serviciile aduse comunităţii
locale prin dezvoltarea şi modernizarea orașului Târgu-Neamț şi a imaginii
acestui, crearea de locuri de muncă, propun acordarea Titlului de „Cetăţean
de onoare al oraşului Târgu-Neamţ” Domnului Alexandru Sapojnic.

Iniţiator,
Primarul orasului Târgu-Neamţ,
Vasilică HARPA

