ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
privind conferirea titlurilor de
“CETĂŢEAN DE ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016”
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.
264/CLM/19.05.2017, prin care se propune conferirea titlurilor de “CETĂŢEAN DE
ONOARE” şi “OMUL ANULUI 2016” unor personalităţi cu merite deosebite;
- raportul nr. 13.668 al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţionalădin cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- avizele Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,
familie şi protecţie copii şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
ale Consiliului Local al Municipiului 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;
- prevederile art. 36, alin. (8) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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 Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se conferă, titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI
BUZĂU” următoarelor personalităţi cu merite deosebite:
- Eugen Mănăilă, născut la 09 decembrie 1969 în municipiul Buzău, judeţul Buzău,
plutonier adjutant principal, grav rănit în anul 2010, în Afganistan, onorat de

Preşedintele României cu Medalia Naţională "Serviciul Credincios”, Clasa a II-a cu
însemn pentru militari, de război, în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru curajul
şi devotamentul dovedite pe timpul îndeplinirii unor misiuni în teatrul de operaţii
militare din Afganistan, de către Ministrul Apărării Naţionale cu Emblema de Onoare
a Armatei României pentru spiritul de sacrificiu şi înaltul devotament dovedit pe
timpul desfăşurării misiunilor în teatrul de operaţii Afganistan şi de Ș eful Statului
Major al Armatei Terestre cu Emblema de Merit "În slujba Păcii clasa a III-a”. Este
posesorul Insignei "Participant la Misiuni în Străinătate” pentru participare şi
comportare meritorie la misiunea ISAF din Afganistan în perioada ianuarie – iulie
2010. Deşi a rămas cu afecţiuni care influienţează calitatea vieţii sale şi a familiei,
militarul dovedeşte ambiţie şi tărie de caracter, asumându-şi onoranta misiune de a
se înscrie în echipa României care va participa la evenimentul sportiv internaţional
"Invictus Games Toronto 2017”, unde vor fi reprezentate mai multe naţiuni aliate sau
partenere. Este un alt fel de a-ţi face datoria faţă de ţară, la care se angajează numai
oamenii hotărâţi şi puternici, adevărate modele pentru societate.
- Ion Tăbăcaru, născut la 23 noiembrie 1945 în com. Mărăcineni, judeţul Buzău,
fotograf profesionist cu 53 de ani de activitate artistică, autor a peste 80 de lucrări
tipărite (albume, pliante, calendare, ghiduri turistice, copertă carte, portofolii firme şi
fotomodele, felicitări, vederi), membru titular al breaslei respective, realizatorul unei
fototeci unice în lumea teatrului românesc, cu ipostaze din piesele de teatru jucate pe
scena buzoiană, cu mari actori, regizori, scenografi, etc. autor a nenumărate expoziţii
personale, expoziţii de grup în ţară şi expoziţii de grup internaţionale, onorat cu
nenumărate premii naţionale şi internaţionale.
- Alstani Achim, născut la 25 mai 1932, în comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea,
general de brigadă (rtr), şef de stat major la U.M. 01171 Buzău (1964-1970), şef de
stat major la Regimentul de Paraşutişti (1970-1980) şi comandant al Regimentului 60
Paraşutişti Buzău (până în 1980 a fost singura unitate de acest gen din România),
preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina Maria” Filiala Judeţeană
Buzău, militant activ pentru identificarea, restaurarea, construirea şi ocrotirea
monumentelor, cimitirelor, edificiilor sau oricăror construcţii şi lucrări existente la
nivelul judeţului Buzău, pentru cultivarea dragostei şi ataşamentului faţă de patrie şi
idealurile sacre ale poporului şi armatei României şi pentru atragerea tineretului la
activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate
eroilor şi martirilor neamului.
- Costel Vînătoru, născut la 10 octombrie 1967, în comuna Lopătari, judeţul Buzău,
profesor, doctor în horticultură, cercetător ştiinţific gradul I, şeful Laboratorului de
Genetică, Ameliorarea Plantelor şi Conservarea Biodiversităţii, membru asociat al
Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti", hirotesit Iconom
Stavrofor la Catedrala Arhiepiscopală Veche Buzău în anul 2002, membru al
Consiliului şi Adunării Eparhiale Buzău, este directorul Staţiunii de CercetareDezvoltare pentru Legumicultură Buzău, unitate strategică de cercetare şi dezvoltare
pentru zona bazinului legumicol Buzău şi a judeţelor limitrofe. Are 33 de lucrări

elaborate şi/sau publicate (din care 29 în limba engleză), 19 lucrări ştiinţifice în
străinătate, 19 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotat ISI, 86
articole în reviste de specialitate cu ISBN sai ISSN, 27 articole de popularizare
publicate în reviste de specialitate, 11 cărţi publicate şi 5 suporturi de curs. Deţine 20
de brevete de invenţii/produse omologate/alte produse purtătoare de drepturi de
proprietate intelectuală, 12 brevete de invenţie în curs de omologare şi 5 tehnologii
omologate şi publicate. Este membru al următoarelor asociaţii profesionale/
academii/ doctor honoris causa: Societatea Română a Horticultorilor/ Clubul
Fermierilor/ Academia de Stiinţe Agricole şi Silvice/Societatea internaţională a
Horticultorilor/ Asociaţia Ameliatorilor/ Comisia judeţeană de Fond FunciarGrupul de
Lucru Româno-Elveţian/ Grupul de Iniţiativă pentru înfiinţarea Camerei Agricole
Buzău.
- Ching Ling (Clement) Hung, născut la 5 ianuarie 1969 în Tainan, Taiwan, CEO &
President of the Board GREENGROUP (Greenfiber, Greentech, Greenweee,
Greenlamp). La 9 februarie 2017, domnul Clement Hung, CEO Green Group declara:
"Parcul integrat de reciclare Green Group este un model unic de business în Europa
Centrală şi de Sud-Est, prin complexitatea serviciilor prestate, de la colectarea
deşeurilor reciclabile până la valorificarea acestora în produse finite, închizând astfel
cercul reciclării. Suntem lider european pentru reciclarea sticlelor PET (capacitate de
procesare de 110.000 tone/an), lider naţional în domeniul reciclării DEEE-urilor
(capacităţi de tratare de 50.000 tone/an). De asemenea, suntem în topul
producătorilor de fibră sintetică poliesterică (capacităţi de 85.000 tone/an), bandă
PET (capacităţi de 9000 tone/an) şi PET reciclat - RPET (capacitate de 12.000
tone/an) şi deţinem cea mai modernă fabrică de reciclare a sticlei. Totodată, Green
Group asigură soluţii integrate de colectare cu acoperire naţională pentru o gamă
largă de deşeuri şi este pionier în soluţii de colectare inteligentă direct de la
populaţie" iar la 4 aprilie 2014, că "Încurajarea dezvoltării durabile este o şansă pe
care România nu îşi poate permite să o rateze, şi care trebuie să fie valorificată de
către fiecare dintre noi, prin sisteme economice inovatoare, care elimină risipa şi
creează valoare. „Europa, o Societate a Reciclării“ nu trebuie să rămână doar un
slogan promovat de Bruxelles, ci trebuie să devină un adevărat indicator care să
ajute la stabilirea unei direcţii corecte a dezvoltării durabile" iar "Ceea ce reprezintă
GREEN GROUP astăzi este rezultatul cumulat al anilor de muncă a peste 1200 de
persoane, susţinut de către acţionarii uniţi sub aceeaşi viziune de dezvoltare durabilă
pe termen lung şi, totodată, devotamentul unei echipe de management bine
consolidate şi unită pentru atingerea obiectivelor propuse - anume de a restitui
economiei valoarea pierdută a resurselor cu efect şi asupra calităţii vieţii comunităţii,
şi a mediului înconjurător. Înainte de toate am realizat că există un lanţ valoric
invizibil al resurselor, care ne înconjoară şi care este atât de mult afectat de
ignoranţă, spre beneficiul nimănui şi pierderea tuturor. Am venit în România din
Taiwan, dintr-o cultură în care lupta pentru resurse a dus la reconsiderarea
deşeurilor ca o inepuizabilă şi regenerabilă resursă locală. Trebuie să recunosc că
stabilirea mea în România a fost un dar pe care mi l-a oferit viaţa, o ţară pentru care
am cel mai profund respect şi apreciere. Devotamentul meu a fost la unison cu

aspiraţiile echipei mele, iar rezultatele muncii noastre ne fac să fim mândri de ceea
ce suntem şi în ceea ce credem. Criza economică, în timpul căreia multe industrii
puternice au fost îngenuncheate de pieţele de pretutindeni aflate în cădere, este mai
mult un concept occidental asupra căruia eu am o percepţie diferită. În cultura
noastră, se spune că, în cazul unui vânt puternic, unii oameni construiesc ziduri
înalte, alţii mori de vânt - GREEN GROUP este asemeni celor din urmă. Putem
considera că „vântul puternic“ este o furtună de deşeuri, care cel mai des sfârşeşte
prin depozitarea la groapa de gunoi. Ceea ce facem noi este să captăm forţa acestei
furtuni în folosul oamenilor; este pur şi simplu „moara de vânt a economiei circulare.
Art.2.- Se conferă titlul „OMUL ANULUI 2016” domnului Benone Sinulescu,
născut la 24 mai 1937, în comuna Siriu, judeţul Buzău, “Cetăţean de onoare al
Municipiului Buzău”, onorat în anul 1967 cu Ordinul Meritul Cultural clasa a IV-a
„pentru merite deosebite şi îndelungată activitate artistică”, în anul 2002 cu Crucea
naţională Serviciul Credincios clasa a III-a, „pentru crearea şi transmiterea cu talent
şi dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizaţia românească şi
universală” şi în anul 2004 cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer,
Categoria D - "Arta Spectacolului", „în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru
dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului”, cu
prilejul împlinirii a 60 de ani de carieră artistică.
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,
consilier Lambru Daniel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Roxelana Radu
Buzău, 26 mai 2017
Nr. 133
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 26
mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri prezenţi la şedinţă.

