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EXPUNERE DE MOTIVE 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al Unității 

Administrativ Teritoriale – Orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț 
 
 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de 
către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii: 
“Art. 1: 
(2) Fiecare unitate administrativ-teritorială poate supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic 
pe baza hotărârii autorității deliberative.” 
 În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind 
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii: 
“Art. 2: 
(2) Aprobarea modelului steagurilor unităţilor administrativ - teritoriale se face prin hotărâre a 
Guvernului. 
 (4) Pe steagurile unităţilor administrativ-teritoriale 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.” 

Întrucât legea permite posibilitatea arborării și folosirii, pe teritoriul unităților administrativ-
teritoriale, alături de steagul României, al Uniunii Europene și al județului, după caz, a unui steag unic 
și reprezentativ, este necesară aprobarea proiectului modelului de steag al orașului Tîrgu Neamț. 
Forma și dimensiunile steagului orașului Tîrgu Neamț sunt cele stabilite, în condițiile legii, pentru 
drapelul României. 

Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț a aprobat prin HCL nr. 25/1997 modelul de steag al 
orașului Tîrgu Neamț, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată. Documentația a fost 
înaintată către Instituția Prefectului județului Neamț și a fost avizată de principiu în cadrul Comisiei de 
Heraldică și Genealogie de pe lângă Academia Română, conform adresei nr. 4395 din 19.06.1997,  
însă procedura ulterioară nu a mai fost respectată, respectiv documentația nu a mai fost înaintată spre 
aprobare către Guvern, în conformitate cu prevederile legale. 

Proiectul modelului de steag al Orașului Tîrgu Neamț este supus dezbaterii publice şi 
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative. Hotărârea consiliului local privind 
aprobarea proiectului modelului de steag se transmite, împreună cu un memoriu justificativ, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice transmite documentele primite  Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi 
Sigilografie a Academiei Române. În baza documentelor prevăzute şi după primirea avizului 
consultativ al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei Române, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl 
supune Guvernului spre aprobare. 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modelului de steag al Orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț, pe care îl supunem spre adoptare 
Cosiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț, urmând ca acesta să fie înaintat spre analiză, avizare și 
aprobare în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2015. 
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