ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind conferirea titlurilor de
“CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2014”
unor personalităţi cu merite deosebite
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
-expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
5.424 / 2015, prin care se propune conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE
ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2014” unor personalităţi cu merite deosebite;
-raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municpiului Buzău;
-prevederile art. 10 din Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale,
aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 96/2003;
-prevederile art. 2, lit. a) şi d) şi art. 9 şi 12 din Regulamentul pentru conferirea
titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi dinstincţii unor personalităţi cu
merite deosebite, prevăzut în anexa nr. 3 din Statutul Municipiului Buzău, aprobat
prin Hotărârea nr. 267/ 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.
În temeiul art. 36, alin. (8), art. 45, alin. (1) şi alin. (5) şi art. 115, alin. (1),
lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se conferă post-mortem, titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL
MUNICIPIULUI BUZĂU”, geografului, profesorului de geografie și globe-trotterului
român Dumitru Dan, născut la Buhuşi, pe 28 noiembrie 1890, decedat în Buzău
la 4 decembrie 1978.

Art.2. - Se conferă titlul „OMUL ANULUI 2014” următoarelor personalităţi
cu merite deosebite:
–
Florentin Popescu – cel mai prolific scriitor buzoian, redactor şef al
revistei „Bucureştiul literar şi artistic”, născut la 3 aprilie 1945, în comuna Chiojdu,
satul Lera, judeţul Buzău;
Valeriu Şuşnea – pictor şi restaurator muralist autorizat, profesor de
desen, pictură, artă monumentală, istoria artei, istoria arhitecturii româneşti şi
europene, doctor în arte plastice şi decorative, preşedintele filialei Buzău a Uniunii
Artiştilor Plastici din România, distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler
conferit de Preşedenţia României.
-

Art.3. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Serviciul
Financiar – Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Alexandru Dunel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ştefan Nedelcu

Buzău, 26 martie 2015
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data
de 26 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, - abţineri
şi -voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

