
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- 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 de 
îndată; 
           Având în vedere: 
            - solicitarea Comandantului Garnizoanei Buzău înregistrată sub nr. 
31.922/29.10.2018; 
            - solicitarea Comandantului Garnizoanei Buzău înregistrată sub nr. 
32.377/01.11.2018;  
            - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 336/CLM/01.11.2018, 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. 32.410/01.11.2018; 

   - avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție 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 Anexei nr. 4 B la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău nr. 28/2018  pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 
2018; 
            - 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 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. (1) şi alin. (8) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
                 În temeiul art. 45, alin. (1) și 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 Ș T E: 
 

Art.1 - Se conferă, post-mortem,  titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BUZĂU”,  cu prilejul sărbătoririi "Zilei Veteranilor",  următoarelor 
personalităţi cu merite deosebite: 

               - Adrian-Ion Vizireanu, născut la 16 ianuarie 1980 în localitatea 
Pîrscov, județul Buzău, căzut la datorie în Teatrul de Operații Afganistan pe 
timpul executării unei misiuni de luptă  în data de 07.05.2016.   

               - Iulian Dumitrescu, născut la 19 octombrie 1983 în localitatea 
Smeeni, județul Buzău, căzut la datorie în Teatrul de Operații Afganistan pe 
timpul executării unei misiuni de luptă  în data de 07.05.2016.  

    Art. 2. - Se alocă suma  de 5.000 lei din bugetul municipiului Buzău pe 
anul 2018, de la lit. d) ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII 
ŞI RELIGIEI, pct. d.1. Proiecte de interes local / programe/acţiuni proprii /în 
cooperare, subpunctul d.1.1. Alte acţiuni, programe, proiecte de interes local, 
prevăzut în Anexa nr. 4 B la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 
nr. 28/2018  pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018, cu 
rectificările ulterioare și se acordă  urmașilor/ familiilor acestor personalități cu 
merite deosebite, recompense în bani, după cum urmează:                                                                                                                                                                      
- urmașilor/familia sublocotenent P.M. Adrian-Ion Vizireanu: 2.500 lei;                                                                                                      
- urmașilor/familia  sublocotenent P.M. Iulian Dumitrescu:    2.500 lei.                                                                                                                                                                                                                                                       

       Art. 3. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Resurse  
Umane și Serviciului Financiar – Contabil va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
      consilier Ionuț-Sorin Apostu 

 
 
                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                       Eduard Pistol 
 
 
Buzău, 02 noiembrie 2018 
Nr. 263 
                                                                                 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 02 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 



                      ROMÂNIA 
                 JUDEȚUL BUZĂU 
             MUNICIPIUL  BUZĂU 
                       - PRIMAR-  
            Nr. 336/CLM/01.11.2018 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului  

de “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite 
 
      Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 2015/2001 a administrației 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 același 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 " Cetățean de onoare"  și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite 
deosebite.  Art. 25, lit d) din acest regulament prevede că deținătorii titlurilor și 
distincțiilor dobândesc alte drepturi și recompense prevăzute în legi speciale și 
Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.       În urma solicitărilor 
primite, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională propune conferirea titlurilor de “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: 

               - Adrian-Ion Vizireanu, născut la 16 ianuarie 1980 în localitatea 
Pîrscov, județul Buzău, militar angajat pe bază de contract la Batalionul 60 
Parașutiști. În 2015 a obținut gradul de sergent și a fost numit în prima funcție 
de subofițer specialist în grupul 3 operații speciale din Compania 2 operații 
speciale, la Batalionul 620 Operații Speciale "Băneasa-Otopeni". Pe parcursul 
carierei a manifestat un deosebit interes pentru pregătirea profesională, 
parcurgând cursuri de atestare și perfecționare în domeniul parașutism și 
natație, a parcurs toate fazele de calificare în domeniul operațiilor speciale.  
Începând cu data de 02.03.2016 a fost încadrat pe funcția de subofițer specialist 
și consilier pentru distrugeri în cadrul Grupului Românesc de Operații Speciale 
(ROU SOAG 3) destinat consilierii forțelor de securitate afgane, în Teatrul de 
Operații Afganistan. În data de 07.05.2016 a căzut la datorie în Teatrul de 
Operații Afganistan pe timpul executării unei misiuni de luptă, a fost avansat la 
gradul de sublocotenent P.M. și decorat de președintele României cu ordinul 
național Steaua României, în grad de Cavaler, cu însemne de război.  



               - Iulian Dumitrescu, născut la 19 octombrie 1983 în localitatea 
Smeeni, județul Buzău, a fost angajat ca soldat gradat voluntar la Unitatea 
Militară 01010 Tîrgu  Mureș iar din 2007 a fost încadrat la Batalionul 60 
Parașutiști, obținând brevetul de personal aeronavigant – parașutist în anul 
următor. În anul 2009 a fost admis la cursul de formare a subofițerilor în 
activitate, filiera indirectă, la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a 
Forțelor Terestre "Basarab I", Pitești, absolvind în același an, cu media generală 
8.80. La absolvire a obținut gradul de sergent. Având calități deosebite și o 
pregătire foarte bună, a fost numit în prima funcție de comandant grupă și 
mecanic conductor în cadrul brigăzii 1 Mecanizate. În anul 2010 a fost numit  
ajutor comandant grupă și șofer în Plutonul 2 Parașutiști din Compania 3 
Parașutiști l Batalionul 60 Parașutiști "Băneasa-Otopeni". Din anul 2011 a fost 
încadrat pe funcția de subofițer specialist în cadrul Grupului 2  operații speciale 
la Batalionul 620 Operații Speciale "Băneasa-Otopeni" . Deprinderile practice 
foarte bine formate, cunoștințele profesionale foarte bune pe care le-a dobândit 
cu privire la tehnicile de acordare a primului ajutor în luptă, de tratare și 
evacuare a pacienților, i-au permis să fie recomandat pentru a participa în 
perioada 04.04.-03.10 2014 la prima misiune în Teatrul de Operații Afganistan în 
cadrul Grupului Românesc Întrunit de Operații Speciale -ROU SOAG 4. În luna 
martie anul curent și-a început un nou mandat în Teatrul de Operații Afganistan, 
pe funcția de subofițer specialist în cadrul Grupului Românesc Întrunit de 
Operații Speciale  destinat consilierii forțelor de securitate afgane -ROU SOAG 
3. În data de 07.05.2016 a căzut la datorie în Teatrul de Operații Afganistan pe 
timpul executării unei misiuni de luptă, a fost avansat la gradul de sublocotenent 
P.M. și decorat de președintele României cu ordinul național Steaua României, 
în grad de Cavaler, cu însemne de război.  

      De asemenea,  propun acordarea urmașilor/ familiilor acestor personalități 
cu merite deosebite, recompense în bani,  după cum urmează:                                                                                 
- urmașilor/familia sublocotenent P.M. Adrian-Ion Vizireanu: 2.500 lei;                                                                                                      
- urmașilor/familia  sublocotenent P.M. Iulian Dumitrescu:    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 
 

                             
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare 
şi Cooperare Interinstituţională  

Nr. 32.410/01.11.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de 

 “CETĂŢEAN DE ONOARE” unor personalităţi cu merite deosebite 
 
      Art. 36, alin. (1) din Legea nr. 2015/2001 a administrației 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 același 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 " Cetățean de onoare"  și a altor titluri și distincții unor personalități cu merite 
deosebite.  Art. 25, lit d) din acest regulament prevede că deținătorii titlurilor și 
distincțiilor dobândesc alte drepturi și recompense prevăzute în legi speciale și 
Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Buzău.       În urma solicitărilor 
primite, Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională propune conferirea titlurilor de “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: 

               - Adrian-Ion Vizireanu, născut la 16 ianuarie 1980 în localitatea 
Pîrscov, județul Buzău, militar angajat pe bază de contract la Batalionul 60 
Parașutiști. În 2015 a obținut gradul de sergent și a fost numit în prima funcție 
de subofițer specialist în grupul 3 operații speciale din Compania 2 operații 
speciale, la Batalionul 620 Operații Speciale "Băneasa-Otopeni". Pe parcursul 
carierei a manifestat un deosebit interes pentru pregătirea profesională, 
parcurgând cursuri de atestare și perfecționare în domeniul parașutism și 
natație, a parcurs toate fazele de calificare în domeniul operațiilor speciale.  
Începând cu data de 02.03.2016 a fost încadrat pe funcția de subofițer specialist 
și consilier pentru distrugeri în cadrul Grupului Românesc de Operații Speciale 
(ROU SOAG 3) destinat consilierii forțelor de securitate afgane, în Teatrul de 
Operații Afganistan. În data de 07.05.2016 a căzut la datorie în Teatrul de 
Operații Afganistan pe timpul executării unei misiuni de luptă, a fost avansat la 
gradul de sublocotenent P.M. și decorat de președintele României cu ordinul 
național Steaua României, în grad de Cavaler, cu însemne de război.  



               - Iulian Dumitrescu, născut la 19 octombrie 1983 în localitatea 
Smeeni, județul Buzău, a fost angajat ca soldat gradat voluntar la Unitatea 
Militară 01010 Tîrgu  Mureș iar din 2007 a fost încadrat la Batalionul 60 
Parașutiști, obținând brevetul de personal aeronavigant – parașutist în anul 
următor. În anul 2009 a fost admis la cursul de formare a subofițerilor în 
activitate, filiera indirectă, la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a 
Forțelor Terestre "Basarab I", Pitești, absolvind în același an, cu media generală 
8.80. La absolvire a obținut gradul de sergent. Având calități deosebite și o 
pregătire foarte bună, a fost numit în prima funcție de comandant grupă și 
mecanic conductor în cadrul brigăzii 1 Mecanizate. În anul 2010 a fost numit  
ajutor comandant grupă și șofer în Plutonul 2 Parașutiști din Compania 3 
Parașutiști l Batalionul 60 Parașutiști "Băneasa-Otopeni". Din anul 2011 a fost 
încadrat pe funcția de subofițer specialist în cadrul Grupului 2  operații speciale 
la Batalionul 620 Operații Speciale "Băneasa-Otopeni" . Deprinderile practice 
foarte bine formate, cunoștințele profesionale foarte bune pe care le-a dobândit 
cu privire la tehnicile de acordare a primului ajutor în luptă, de tratare și 
evacuare a pacienților, i-au permis să fie recomandat pentru a participa în 
perioada 04.04.-03.10 2014 la prima misiune în Teatrul de Operații Afganistan în 
cadrul Grupului Românesc Întrunit de Operații Speciale -ROU SOAG 4. În luna 
martie anul curent și-a început un nou mandat în Teatrul de Operații Afganistan, 
pe funcția de subofițer specialist în cadrul Grupului Românesc Întrunit de 
Operații Speciale  destinat consilierii forțelor de securitate afgane -ROU SOAG 
3. În data de 07.05.2016 a căzut la datorie în Teatrul de Operații Afganistan pe 
timpul executării unei misiuni de luptă, a fost avansat la gradul de sublocotenent 
P.M. și decorat de președintele României cu ordinul național Steaua României, 
în grad de Cavaler, cu însemne de război.  

           De asemenea, s-a propus acordarea urmașilor/ familiilor acestor 
personalități cu merite deosebite, recompense în bani,  după cum urmează:                                                                                 
- urmașilor/familia sublocotenent P.M. Adrian-Ion Vizireanu: 2.500 lei;                                                                                                      
- urmașilor/familia  sublocotenent P.M. Iulian Dumitrescu:    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,  avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem 
adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 

            
                 Şef serviciu, 
          Gianina Cristina Dinu 
 
                                                                                        Întocmit, 
                                                                                  Florea Androne       

 


