
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”   

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.    
502/CLM/16.10.2017, prin care se propune conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE”   
unor personalităţi cu merite deosebite; 
         - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr.  27.117/12.10.2017; 

  - avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi 
protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-  avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 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), art. 9 şi art. 12, lit. d) 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) si 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” următoarelor personalităţi cu merite deosebite: 

 - Valeriu Bistriceanu, născut la 07 februarie 1955 la Piatra Neamţ, medic şi om de 
cultură recunoscut de către întreaga comunitate, membru al Colegiului Judeţean al Medicilor 
Buzău încă de la constituire, reprezentantul acestui for profesional în Consiliul Naţional al 
Colegiului Medicilor din România, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină 
Generală/Medicina Familiei şi preşedinte al aceluiaşi  for profesional în Buzău, iar pentru 
câţiva ani a fost şi preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Medicilor de Familie şi membru al 
Colegiului Medicilor Instructori din România. A înfiinţat şi coordonat Grupul Şcolar Postliceal 
Sanitar  "V. Voiculescu", în cadrul căruia a fost director şi profesor.  Timp de 18 ani a 
organizat şi sprijinit financiar excepţionalul Concurs de Creaţie Literară pentru Elevi şi 
Studenţi "V. Voiculescu – Arc de suflet peste timp".  

- Mircea T. Bădulescu, născut la 1 noiembrie 1917, în municipiul Buzău, a urmat 
cursurile Şcolii Primare de băieţi nr. 2 din Buzău, azi şcoala numărul 1 ”Căpitan Aviator 
Mircea T. Bădulescu”. Între anii 1930 - 1938, a urmat cursurile prestigiosului Liceu Bogdan 



Petriceicu Hasdeu din Buzău, apoi a îmbrăţişat cariera militară, specialitatea aviaţie. A 
participat la campaniile militare din cel de - Al Doilea Război Mondial, pe frontul de Est 
(septembrie 1942 – 23 august 1944) şi pe frontul de Vest (23 august 1944 -12 mai 1945). A 
fost doi ani şi zece luni pe front, ofiţer aviator pilot de bombardament în picaj Stuka  şi 
comnadant de escadrilă – unitate de luptă în zbor, pe frontul de Vest. A executat 280 misiuni 
de război, din care 170 misiuni de bombardament pe frontul de Est (Cotul Donului, Kuban, 
Crimeea), 105 misiuni de bombardament pe frontul de Vest (eliberarea Transilvaniei, în 
Ungaria şi Cehoslovacia). 
Pentru  faptele de arme a fost decorat cu: 
- ordinul Mihai Viteazul cu spade clasa a III-a (1945), cel mai înalt ordin militar românesc; 
- Crucea de Fier (germană) clasele I şi a II-a; 
- ordinul Virtutea Aeronautică în clasele Crucea de Aur;  
- Cavaler, Ofiţer şi Comandor; 
- Ordinul Coroana României, clasa a V-a; 
- Ordinul Steaua României, clasa a V-a;  
- Medalia Victoria (sovietică); 
- Medalia Eliberarea de sub jugul fascist (română) s. a. 
A fost considerat as al aviaţiei române de bombardament în picaj Stuka ( după numărul 
misiunilor de război şi calitatea deosebită a acestora). 

              - Mădălin Stoica, născut la 10 august 1977 în municipiul Buzău, militar angajat pe 
bază de contract la Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică "General Nicolae Petrescu". Pe 
parcursul carierei a manifestat un deosebit interes pentru pregătirea profesională, parcurgând 
cursuri de atestare şi perfecţionare în domeniul medical şi al comunicaţiilor. Deprinderile 
practice foarte bine formate, cunoştinţele profesionale foarte bune, cu privire la tehnicile de 
acordare a primului ajutor în luptă, de tratare şi evecuare a pacienţilor, pe care le-a dobândit, 
i-au permis să fie recomandat pentru a participa, la prima misiune în Teatru de Operaţii 
Afganistan, în cadrul Batalionului de infanterie destinat protecţiei forţei în baza aeriană 
Kandahar.  În data de 15.09.2017, pe timpul executării unei misiuni de luptă în zona de 
operaţii, a fost rănit şi şi-a pierdut viaţa în urma rănilor suferite. A fost avansat sublocotenet şi 
decorat post-mortem cu Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler, cu însemn 
pentru militari, de război, ”în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru dăruirea şi curajul 
manifestate sub culorile drapelului naţional, pentru spiritul de sacrificiu dovedit în timpul 
executării unei misiuni de luptă în Teatrul de Operaţii din Afganistan”.   

               Art. 2. - Se conferă titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  
domnului gral. bg. (rtr) Neculai  Enache, născut la 13 octombrie 1922  în comuna Puieşti, sat 
Lăleşti, judeţul Vaslui, preşedintele ASOCIAŢIEI VETERANILOR DE RAZBOI FILIALA MIHAI 
VITEAZUL BUZĂU, asociaţie cu statut de utilitate publică care are în rândurile sale foştii 
luptători supravieţuitori în cele două războaie mondiale, văduve de război şi văduve de 
veterani de război, pentru merite deosebite în întreaga activitate. 

             Art. 3. - Se alocă suma  de 4.000 lei din bugetul municipiului Buzău pe anul 2017, de 
la lit. d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ŞI RELIGIEI, d.1. Proiecte/ 
programe/acţiuni proprii /în cooperare, d. 1.2. Alte acţiuni, programe, proiecte prevăzut în 
Anexa nr. 4 B la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 51/2017, rectificată prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 212/27.07.2017şi se acordă titularului/ 
urmaşilor/ familiilor acestor personalităţi cu merite deosebite, recompense în bani,  după cum 
urmează: 
- gral. bg. (rtr) Neculai  Enache: 500 lei; 
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- urmaşii Căpitanului  Aviator Mircea T. Bădulescu: 500 lei; 
- familia Dr. Valeriu Bistriceanu: 500 lei; 
- familia  Slt. Mădălin Stoica: 2.500 lei. 
   Art. 4. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Serviciului Financiar – Contabil, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                                                          consilier Fănică Bârlă 
 
 
 
 
 
 
                                              
 
                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                         Eduard Pistol 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 octombrie 2017 
Nr. 303 
                                                
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 27 octombrie 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 22 voturi 

pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 

consilieri prezenţi la şedinţă. 



                       ROMANIA 
                 JUDETUL BUZAU 
             MUNICIPIUL  BUZĂU 
                       - PRIMAR-  
           Nr. 502/CLM/16.10.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE”/“EXCELENŢĂ”  unor personalităţi cu merite deosebite 

 
                Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 2015/2001 a administraţiei publice locale prevede că, 
consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 
cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale, iar alin. (8) din acelaşi articol prevede că, 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 acest regulament 
se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.   
               În Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267  din 30 octombrie 2008 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a fost aprobat Regulamentul pentru conferirea titlului de " Cetăţean de 
onoare"  şi a altor titluri şi distincţii unor personalităţi cu merite deosebite.  Art. 25, lit d) din 
acest regulament prevede că deţinătorii titlurilor şi distincţiilor dobândesc alte drepturi şi 
recompense prevăzute în legi speciale şi Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.       
În urma solicitărilor primite, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională propune conferirea titlurilor de: 

I.       “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite pentru 
contribuţia deosebită în viaţa comunităţii şi la prestigiul municipiului în ţară şi în străinătate, 
după cum urmează: 

 
- Valeriu Bistriceanu, născut la 07 februarie 1955 la Piatra Neamţ, medic şi om de 

cultură recunoscut de către întreaga comunitate, membru al Colegiului Judeţean al Medicilor 
Buzău încă de la constituire, reprezentantul acestui for profesional în Consiliul Naţional al 
Colegiului Medicilor din România, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină 
Generală/Medicina Familiei şi preşedinte al aceluiaşi  for profesional în Buzău, iar pentru 
câţiva ani a fost şi preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Medicilor de Familie şi membru al 
Colegiului Medicilor Instructori din România. A înfiinţat şi coordonat Grupul Şcolar Postliceal 
Sanitar  "V. Voiculescu", în cadrul căruia a fost director şi profesor.  Timp de 18 ani a 
organizat şi sprijinit financiar excepţionalul Concurs de Creaţie Literară pentru Elevi şi 
Studenţi "V. Voiculescu – Arc de suflet peste timp".  

 
- Mircea T. Bădulescu, născut la 1 noiembrie 1917, în municipiul Buzău, a urmat 

cursurile Şcolii Primare de băieţi nr. 2 din Buzău, azi şcoala numărul 1 ”Căpitan Aviator 
Mircea T. Bădulescu”. Între anii 1930 - 1938, a urmat cursurile prestigiosului Liceu Bogdan 
Petriceicu Hasdeu din Buzău, apoi a îmbrăţişat cariera militară, specialitatea aviaţie. A 
participat la campaniile militare din cel de - Al Doilea Război Mondial, pe frontul de Est 
(septembrie 1942 – 23 august 1944) şi pe frontul de Vest (23 august 1944 -12 mai 1945). A 
fost doi ani şi zece luni pe front, ofiţer aviator pilot de bombardament în picaj Stuka  şi 
comnadant de escadrilă – unitate de luptă în zbor, pe frontul de Vest. A executat 280 misiuni 
de război, din care 170 misiuni de bombardament pe frontul de Est (Cotul Donului, Kuban, 
Crimeea), 105 misiuni de bombardament pe frontul de Vest (eliberarea Transilvaniei, în 
Ungaria şi Cehoslovacia).                                                                                                                                
Pentru  faptele de arme a fost decorat cu:                                                                                                      



- ordinul Mihai Viteazul cu spade clasa a III-a (1945), cel mai înalt ordin militar românesc;                    
- Crucea de Fier (germană) clasele I şi a II-a;                                                                                                   
- ordinul Virtutea Aeronautică în clasele Crucea de Aur;                                                                  
- Cavaler, Ofiţer şi Comandor;                                                                                                                     
- Ordinul Coroana României, clasa a V-a;                                                                                                     
- Ordinul Steaua României, clasa a V-a;                                                                                                  
- Medalia Victoria (sovietică);   - Medalia Eliberarea de sub jugul fascist (română) s. a.                     
A fost considerat as al aviaţiei române de bombardament în picaj Stuka ( după numărul 
misiunilor de război şi calitatea deosebită a acestora).                                                                                         

              - Mădălin Stoica, născut la 10 august 1977 în municipiul Buzău, militar angajat pe 
bază de contract la Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică "General Nicolae Petrescu". Pe 
parcursul carierei a manifestat un deosebit interes pentru pregătirea profesională, parcurgând 
cursuri de atestare şi perfecţionare în domeniul medical şi al comunicaţiilor. Deprinderile 
practice foarte bine formate, cunoştinţele profesionale foarte bune, cu privire la tehnicile de 
acordare a primului ajutor în luptă, de tratare şi evecuare a pacienţilor, pe care le-a dobândit, 
i-au permis să fie recomandat pentru a participa, la prima misiune în Teatru de Operaţii 
Afganistan, în cadrul Batalionului de infanterie destinat protecţiei forţei în baza aeriană 
Kandahar.  În data de 15.09.2017, pe timpul executării unei misiuni de luptă în zona de 
operaţii, a fost rănit şi şi-a pierdut viaţa în urma rănilor suferite. A fost avansat sublocotenet şi 
decorat post-mortem cu Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler, cu însemn 
pentru militari, de război, ”în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru dăruirea şi curajul 
manifestate sub culorile drapelului naţional, pentru spiritul de sacrificiu dovedit în timpul 
executării unei misiuni de luptă în Teatrul de Operaţii din Afganistan”.                                      

        II    „EXCELENŢĂ”   

               - Neculai  Enache, gral. bg. (rtr), născut la 13 octombrie 1922  în comuna Puieşti, 
sat Lăleşti, judeţul Vaslui, preşedintele ASOCIAŢIEI VETERANILOR DE RAZBOI FILIALA 
MIHAI VITEAZUL BUZĂU, asociaţie cu statut de utilitate publică care are în rândurile sale 
foştii luptători supravieţuitori în cele două războaie mondiale, văduve de război şi văduve de 
veterani de război, pentru merite deosebite în întreaga activitate, cu prilejul împlinirii vârstei 
de 95 de ani. 

          De asemenea, s-a propus acordarea titularului/ urmaşilor/ familiilor acestor personalităţi 
cu merite deosebite, recompense în bani,  după cum urmează:                                                                                 
- gral. bg. (rtr) Neculai  Enache: 500 lei;                                                                                                                                                             
- urmaşii Căpitanului  Aviator Mircea T. Bădulescu:  500 lei;                                                                                                                                                         
- familia Dr. Valeriu Bistriceanu: 500 lei;                                                                                                      
- familia  Slt. Mădălin Stoica:    2.500 lei.                                                                                                                                                                                                                                                       

     În conformitate cu prevederile art. 2, lit. a) şi ale art. 25, lit. d) 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, supunem atenţiei 
dumneavoastră proiectul de hotărâre anexat cu rugămintea de a fi adoptat în forma si 
conţinutul prezentat 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

                        



ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare 

şi Cooperare Interinstituţională - 
Nr.  27.117/12.10.2017 

 
                                                                    RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE”/“EXCELENŢĂ”  unor personalităţi cu merite deosebite 

 
                Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 2015/2001 a administraţiei publice locale prevede că, 
consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 
cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei 
publice locale sau centrale, iar alin. (8) din acelaşi articol prevede că, 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 acest regulament 
se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.   
               În Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. 267  din 30 octombrie 2008 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a fost aprobat Regulamentul pentru conferirea titlului de " Cetăţean de 
onoare"  şi a altor titluri şi distincţii unor personalităţi cu merite deosebite.  Art. 25, lit d) din 
acest regulament prevede că deţinătorii titlurilor şi distincţiilor dobândesc alte drepturi şi 
recompense prevăzute în legi speciale şi Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.       
În urma solicitărilor primite, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională propune conferirea titlurilor de: 

I.   “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite pentru 
contribuţia deosebită în viaţa comunităţii şi la prestigiul municipiului în ţară şi în 
străinătate, după cum urmează: 

 
- Valeriu Bistriceanu, născut la 07 februarie 1955 la Piatra Neamţ, medic şi om de 

cultură recunoscut de către întreaga comunitate, membru al Colegiului Judeţean al Medicilor 
Buzău încă de la constituire, reprezentantul acestui for profesional în Consiliul Naţional al 
Colegiului Medicilor din România, vicepreşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină 
Generală/Medicina Familiei şi preşedinte al aceluiaşi  for profesional în Buzău, iar pentru 
câţiva ani a fost şi preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Medicilor de Familie şi membru al 
Colegiului Medicilor Instructori din România. A înfiinţat şi coordonat Grupul Şcolar Postliceal 
Sanitar  "V. Voiculescu", în cadrul căruia a fost director şi profesor.  Timp de 18 ani a 
organizat şi sprijinit financiar excepţionalul Concurs de Creaţie Literară pentru Elevi şi 
Studenţi "V. Voiculescu – Arc de suflet peste timp".  

 
- Mircea T. Bădulescu, născut la 1 noiembrie 1917, în municipiul Buzău, a urmat 

cursurile Şcolii Primare de băieţi nr. 2 din Buzău, azi şcoala numărul 1 ”Căpitan Aviator 
Mircea T. Bădulescu”. Între anii 1930 - 1938, a urmat cursurile prestigiosului Liceu Bogdan 
Petriceicu Hasdeu din Buzău, apoi a îmbrăţişat cariera militară, specialitatea aviaţie. A 
participat la campaniile militare din cel de - Al Doilea Război Mondial, pe frontul de Est 
(septembrie 1942 – 23 august 1944) şi pe frontul de Vest (23 august 1944 -12 mai 1945). A 
fost doi ani şi zece luni pe front, ofiţer aviator pilot de bombardament în picaj Stuka  şi 
comnadant de escadrilă – unitate de luptă în zbor, pe frontul de Vest. A executat 280 misiuni 
de război, din care 170 misiuni de bombardament pe frontul de Est (Cotul Donului, Kuban, 
Crimeea), 105 misiuni de bombardament pe frontul de Vest (eliberarea Transilvaniei, în 
Ungaria şi Cehoslovacia).                                                                                                                                



Pentru  faptele de arme a fost decorat cu:                                                                                                      
- ordinul Mihai Viteazul cu spade clasa a III-a (1945), cel mai înalt ordin militar românesc;                    
- Crucea de Fier (germană) clasele I şi a II-a;                                                                                                   
- ordinul Virtutea Aeronautică în clasele Crucea de Aur;                                                                  
- Cavaler, Ofiţer şi Comandor;                                                                                                                     
- Ordinul Coroana României, clasa a V-a;                                                                                                     
- Ordinul Steaua României, clasa a V-a;                                                                                                  
- Medalia Victoria (sovietică);   - Medalia Eliberarea de sub jugul fascist (română) s. a.                     
A fost considerat as al aviaţiei române de bombardament în picaj Stuka ( după numărul 
misiunilor de război şi calitatea deosebită a acestora).                                                                                         

              - Mădălin Stoica, născut la 10 august 1977 în municipiul Buzău, militar angajat pe 
bază de contract la Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică "General Nicolae Petrescu". Pe 
parcursul carierei a manifestat un deosebit interes pentru pregătirea profesională, parcurgând 
cursuri de atestare şi perfecţionare în domeniul medical şi al comunicaţiilor. Deprinderile 
practice foarte bine formate, cunoştinţele profesionale foarte bune, cu privire la tehnicile de 
acordare a primului ajutor în luptă, de tratare şi evecuare a pacienţilor, pe care le-a dobândit, 
i-au permis să fie recomandat pentru a participa, la prima misiune în Teatru de Operaţii 
Afganistan, în cadrul Batalionului de infanterie destinat protecţiei forţei în baza aeriană 
Kandahar.  În data de 15.09.2017, pe timpul executării unei misiuni de luptă în zona de 
operaţii, a fost rănit şi şi-a pierdut viaţa în urma rănilor suferite. A fost avansat sublocotenet şi 
decorat post-mortem cu Ordinul Naţional ”Steaua României” în grad de Cavaler, cu însemn 
pentru militari, de război, ”în semn de recunoştinţă şi apreciere pentru dăruirea şi curajul 
manifestate sub culorile drapelului naţional, pentru spiritul de sacrificiu dovedit în timpul 
executării unei misiuni de luptă în Teatrul de Operaţii din Afganistan”.                                      

        II    „EXCELENŢĂ”   

               - Neculai  Enache, gral. bg. (rtr), născut la 13 octombrie 1922  în comuna Puieşti, 
sat Lăleşti, judeţul Vaslui, preşedintele ASOCIAŢIEI VETERANILOR DE RAZBOI FILIALA 
MIHAI VITEAZUL BUZĂU, asociaţie cu statut de utilitate publică care are în rândurile sale 
foştii luptători supravieţuitori în cele două războaie mondiale, văduve de război şi văduve de 
veterani de război, pentru merite deosebite în întreaga activitate, cu prilejul împlinirii vârstei 
de 95 de ani. 

                De asemenea, s-a propus acordarea titularului/ urmaşilor/ familiilor acestor 
personalităţi cu merite deosebite, recompense în bani,  după cum urmează:                                                                                 
- gral. bg. (rtr) Neculai  Enache: 500 lei;                                                                                                                                                             
- urmaşii Căpitanului  Aviator Mircea T. Bădulescu:  500 lei;                                                                                                                                                         
- familia Dr. Valeriu Bistriceanu: 500 lei;                                                                                                      
- familia  Slt. Mădălin Stoica:    2.500 lei.                                                                                                                                                                                                                                                       

În conformitate cu prevederile art. 2, lit. a) şi art. 25, lit d) 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,  vă rog să promovaţi 
proiectul de hotărâre anexat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 

                                                     Şef Serviciu 
Georgeta Cristea 


