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H O T A R A R E 
privind conferirea titlurilor de  

“CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2015” 
unor personalităţi cu merite deosebite 

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
           Având în vedere: 

-expunerea de motive a Viceprimarului cu atribuţii de primar al municipiului 
Buzău, înregistrată sub nr. 6.759 / 2016, prin care se propune conferirea titlurilor 
de “CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2015” 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. (1) şi 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 A R A S T E: 
 

 
 Art.1 - Se conferă,  titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

MUNICIPIULUI BUZĂU” următoarelor personalităţi cu merite deosebite: 
        - Mario Mason, născut la 22 septembrie 1949 în Veneţia, Italia, un 

adevărat profesionist,  inginer de profesie, manager de renume internaţional,  

pentru  contribuția sa la situarea municipiului nostru în rândul comunităților 
economice europene de prestigiu în producerea electrozilor de sudură, interesul 

deosebit manifestat pentru valorile românești, pentru limba, cultura și prestigiul 
nostru economic. 



-2- 

         - Titi Damian,  născut la 5 august 1945 în com. Colţi, satul Muscelu  – 
Cărămăneşti, judeţul Buzău, prozator, eseist şi publicist, membru activ al Uniunii 
Scriitorilor din România este recomandat de vasta, cutremurătoarea şi 
categorica evocare a vieţii din satul natal. Memoria acestuia, sentimentul 
autenticităţii, experienţa şi acumulările profesionale de-o viaţă, calitatea 
ireproşabilă a limbii române, utilizarea acesteia cu o sacralitate care provoacă 
fiori şi respect, ne impun, oricât de indiferenţi am fi, să-l apreciem ca fiind unul 
dintre primii mari prozatori români, poate primul, dintre cei apăruţi după 
dispariţia lui Marin Preda.  

Art.2. - Se conferă titlul „OMUL ANULUI 2015”  următoarelor 
personalităţi cu merite deosebite: 

 – Ştefan Iovan, “Cetăţean de onoare al Municipiului Buzău”,   născut la 
11 septembrie 1942 în  oraşul Nehoiu, fostul raion Cislău, regiunea Ploieşti,  
jurnalist, editor, scriitor cu o activitate de peste 40 de ani în presa scrisă şi 
televiziunile locale, puternic ancorat în viaţa socială a oraşului prin fundaţia 
“Forum Art” (fondator şi preşedinte) al cărei obiect principal este susţinerea 
grupurilor dejavantajate, pentru realizarea în anul 2015, a primului album 
„Măgura” cu adevărat complet, cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la prima ediţie 
a Taberei de sculptură „Măgura”. 

- Nicolae Peneş, “Cetăţean de onoare al Municipiului Buzău”,  născut la 
22 septembrie 1935 în comuna Costeşti, satul Spătaru, scriitor, eseist, editor, 
animator cultural pentru efortul constant de a scoate la lumină şi a pune în 
valoare istoria buzoiană cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. 
  Art.3. – Viceprimarul cu atribuţii de primar al  municipiului Buzău, prin 
intermediul Serviciului  Resurse  Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, Serviciul Financiar – Contabil va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                                            consilier Lambru Daniel 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 

în şedinţa din data de 28 aprilie  2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 

(1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 

actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 

numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 


