
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 
 

H O T A R A R E 
privind conferirea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  

AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  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. 
355/CLM/16.11.2018, prin care se propune conferirea a titlului de “CETĂŢEAN DE 
ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite; 
         - raportul  Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr.  34.207/16.11.2018; 

- 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 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. 5, lit. a), art. 7, punctul 5, art. 9, alin. (1), lit. b), art. 
17 şi ale  art. 20, alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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), 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 titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 

BUZĂU”,  următoarelor personalităţi cu merite deosebite:       
-  Grigore Scărlătoiu, născut la Bucuresti pe data de 15 mai 1970, diplomat, 

expert în drepturile omului, directorul executiv al Comitetului pentru Drepturile Omului 
în Coreea de Nord, profesor invitat la Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk 
din Seul, instructor şi coordonator la Institutul de Studii Diplomatice al 
Departamentului de Stat American, vicepresedinte al Consiliului International de 
Coreanistica;                                                                  

  -  Marius Andruh, născut la Smeeni pe data de 15 iulie 1954, doctor în chimie, 

profesor universitar, membru titular al Academiei Române și președinte al Secției de 



Științe Chimice a acesteia, Director al Departamentului de Chimie Anorganică al 
Facultății de Chimie de la Universitatea din București;           

-  Ovidiu - George Ionescu, născut la Buzău pe data de 28 iunie 1989, 

multiplu campion național la tenis de masă, reprezintă SCM Gloria Buzău la 
Campionatele Naționale ale României, a  debutat în Bundesliga pentru TTC Hagen, 
iar din 2015 este legitimat la SV Mühlhausen. În prezent, românul este printre cei mai 
buni jucători din Bundesliga și a devenit marea revelație a Campionatelor Europene 
individuale de tenis de masă de la Alicante (Spania) unde a obținut medalia de 
argint în proba masculină de simplu. 
               Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse  
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstitutională va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț - Sorin Apostu  

 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 noiembrie 2018 
Nr. 265 
                                                
                                                  
 
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                Eduard Pistol 
 
           
 
 
 
 
                                                
 
                                                  
               Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 23 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) și 
alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ROMANIA 
                 JUDETUL BUZAU 
             MUNICIPIUL  BUZĂU 
                       - PRIMAR-  
             Nr. 355 /CLM/16.11.2018 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea a  titlului de “CETĂŢEAN 
 DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  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.  În urma unei 

analize privind personalitățile buzoiene care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la 

prestigiul municipiului Buzău, în țară și în străinătate s-au remarcat:                                                                    

1) Marius Andruh, (născut pe 15 iulie 1954 la Smeeni, în judeţul Buzău), chimist, 
membru corespondent al Academiei Române din 6 iunie 2001, membru titular din 30 aprilie 
2009, şi preşedinte din 2009, al Secţiei de Ştiinţe Chimice al acesteia. Discursul de recepţie 
a fost: Originalitatea cercetătorului (14 martie 2014). Absolvent al Liceului „Bogdan Petriceicu 
Haşdeu” din Buzău (1973) şi al Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti (1979); în 
1988 a obţinut titlul de doctor în chimie. Şi-a continuat specializarea la Paris (1991) şi 
Gottingen (bursier „Alexander von Humboldt”, 1992 - 1993). Din 1984 îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul Catedrei de chimie anorganică a Facultăţii de Chimie de la Universitatea 
din Bucureşti, unde din 1996, este profesor şi şef de catedră (din 2004); director al 
Departamentului de chimie anorganică a Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti.  

În 1994 şi 1996 a fost profesor asociat La Universitatea Quebec din Montreal.  
Prin cercetările sale, a contribuit la dezvoltarea chimiei combinaţiilor complexe 

polinucleare. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 230 de articole şi patru 
capitole de cărţi; este coautor la trei cărţi şi la manuale de chimie pentru liceu.  

Laboratorul pe care îl conduce a făcut parte dintr-o reţea de excelenţă a Uniunii 
Europene, care a adunat cele mai prestigioase laboratoare din Europa în domeniul 
magnetismului molecular, proiect finalizat cu înfiinţarea Institutului European de Magnetism 
Molecular, printre directorii căruia s-a numărat (2008 - 2013).  

Calităţile sale didactice, pedagogice şi ştiinţifice, au fost valorificate ca: „visiting 
professor” la: Universitatea din Bordeaux, Institut Universitaire de France (1998); 
Universitatea din Gottingen (2001); Universitatea din Brno (2001); Universitatea din Angers 



(2003, 2004, 2009); Universitatea „Pierre et Marie Curie” din Paris (2005); Universitatea din 
Jena (2006); Universitatea din Manchester (2006); Universitatea „Paul Sabatier” din 
Toulouse (2007); Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg (2007, 2009); Universitatea 
din Valencia (2010); Universidade Federal Fluminense Niteroi - Rio de Janeiro (2012, 2013, 
2014); Universitatea din Bordeaux (Centre de Recherche „Paul Pascal”, 2014); Gaus 
Professorship la Akademie der Wiessenschaften zu Gottingen (2006).  

A susţinut peste 100 de conferinţe şi seminarii la manifestări ştiinţifice internaţionale, 
precum şi la universităţi din importante centre europene, în Coreea de Sud, Japonia, 
Florenţa, Niteroi, Sao Paulo, Rio de Janeiro. 

Este: membru Editorial Board „journal of Coordination Chemistry”; redactor-şef la 
„Revue Roumaine de Chimie”; preşedinte al Comisiei centrale pentru Olimpiada de Chimie; 
membru de onoare al Societăţii Române de Ştiinţa Materialelor şi Creştere a Cristalelor, 
membru ales al Academiei Europaea (2004); membru corespondent (ales) al Academiei 
Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere din Paris (2004); membru (ales) al European Academy of 
Sciences (2010); Doctor honoris causa al Universităţii de Vest din Timişoara (2013); şi al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2015).  

A fost distins cu Ordinul Naţional „Pentru Merit”, în grad de Cavaler (2008) şi cu 
Diploma de Onoare şi Medalia „Ghe. Spacu” din partea Societăţii de Chimie din România 
(2009). 

În 2009 i-a fost acordată distincţa „Nenitzescu-Criegee” din partea Societăţii de Chimie 
din Germania.  

 
           2).  Grigore Scărlătoiu, diplomat, expert în drepturile omului, s-a născut la 

Bucuresti pe data de 15 mai 1970. Aflat in grija bunicilor materni Valeria si Constantin Mihaila 
(profesoara la Liceul Mihai Eminescu, respectiv fost capitan aviator), a locuit in Buzau de la o 
varsta foarte frageda. A urmat Şcoala Generală nr. 5 „Dionisie Romano”, iar în anul 1988 a 
absolvit Liceul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, copilărind pe strada Aurorei nr. 4 A din oraş.  

A fost student al Facultăţii de Limba şi Literatura Engleză a Universităţii Bucureşti. Din 
materialele care soseau în ţară imediat după căderea comunismului, a aflat despre „miracolul 
de la râul Han”, despre dezvoltarea economică accelerată a Coreei de Sud. Din martie 1990, 
România şi Coreea de Sud au stabilit relaţii diplomatice. Ambasada sud coreeană căuta un 
student român pe care să-l trimită la studii. A participat cu un eseu despre dezvoltarea 
economică a acestei ţări iar guvernul sud coreean i-a oferit o bursă, fiind primul student 
român care a studiat în Coreea de Sud. 

Din septembrie 1990 până în august 1991, a urmat un curs intensiv de limba coreeană 
la Universitatea Naţională din Seul. În anul 1994 a obţinut licenţa, iar în 1998 masteratul în 
relaţii internaţionale la aceeaşi universitate. În anul 1996 a câştigat concursul de limba 
coreeană pentru cetăţeni străini, după care a lucrat pentru mai multe televiziuni din Coreea 
de Sud, ca prezentator şi reporter. 

În anul 1999 i s-a acordat titlul de Cetăţean de onoare al oraşului Seul. Această alegere 
s-a datorat contribuţiilor din presă, şi pentru participarea la misiuni de căutare - salvare în 
timpul unor inundaţii majore, în calitate de membru şi maestru scufundător al Asociaţiei 
Coreene pentru Scufundări Subacvatice, dar şi pentru donaţiile pe care le-a făcut, împreună 
cu majoritatea coreenilor în timpul crizei financiare din 1997.  

În anul 2000 a fost acceptat la Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufs University, 
una dintre cele mai prestigioase şcoli postuniversitare de relaţii internaţionale din Statele 
Unite ale Americii, şi cea mai veche şcoală postuniversitară specializată în acest domeniu.  

În 2001 a lucrat la Organizaţia Internaţională a Muncii de la Geneva pentru Biroul 
pentru activitatea companiilor multinaţionale. 

Din anul 2002 s-a mutat la Washington DC, unde a lucrat timp de şase ani pentru o 
companie de consultanţă pe probleme de dezvoltare internaţională. A lucrat cu Banca 
Mondială, Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională, Banca pentru Dezvoltarea 
Asiei şi alte agenţii pentru dezvoltare internaţională. A lucrat pe teren în Zambia, Tanzania, 
Africa de Sud, Zimbabwe, Sri Lanka şi a coordonat alte proiecte în Europa de Est, fosta 
Uniune Sovietică, Asia de Sud, Africa şi America Latină.  



A continuat să fie preocupat de situaţia drepturilor omului în Coreea de Nord şi să 
menţină legături strânse cu organizaţii specializate în acest domeniu. În anul 2003 a început 
să scrie un articol săptămânal în coreeană şi timp de 15 ani a scris şi difuzat săptămânal 
emisiunea în coreeană „Scărlătoiu Column”, transmisa la Radio Asia Liberă pentru Coreea 
de Nord. Expert în probleme coreene, este invitat frecvent la televiziunile CNN, BBC, Al 
Jazeera, Vocea Americii, Radio Free Asia şi alte instituţii media. A apărut ca martor expert la 
mai multe audieri ale Congresului American privind drepturile omului din Coreea de Nord.În 
2008 a devenit director pentru Relaţii Publice şi Afaceri Internaţionale pentru Institutul 
Economic Americano-Coreean în Washington DC. 

În 2011 devine directorul executiv al Comitetului pentru Drepturile Omului în Coreea de 
Nord. Este profesor invitat la Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk din Seul, 
instructor şi coordonator la Institutul de Studii Diplomatice al Departamentului de Stat 
American. 

A publicat materiale de opinie şi scrisori către editor în ziare precum „The Wall Street 
Journal,” „The Washington Post” şi „The New York Times”, lucrări academice în volume 
produse de organizaţii precum Fundaţia Hanns Seidel, Institutul Asan pentru Studii Politice şi 
Jurnalul Internaţional de Studii Coreene. 

Scarlatoiu este vice presedinte al Consiliului International de Coreanistica. A absolvit 
Seminarul XXI al MIT pentru liderii în securitate naţională din Statele Unite ale Americii (2016 
- 2017).  

 
                     3).  Ovidiu Ionescu, născut la data de 28.06.1989, la Buzau. 

Este absolvent al Facultatii de Educatie Fizica si Sport Bucuresti. In prezent joaca in proba 
de simplu si la lotul national pentru Buzau, respectiv Romania si in proba pe echipe la un 
club din prima Liga din Germania. A inceput sa practice tenisul de masa din toamna anului 
1996, la Clubul Sportiv Municipal Buzau, unitate etalon a sportului de performanta buzoian, 
sub indrumarea actualului antrenor emerit prof. Mircea Dinu. Din anul 2000 este component 
al lotului national de tenis de masa iar din 2015 si al lotului olimpic. Este un tenismen cu 
personalitate distincta, unul dintre cei mai cunoscuti sportivi de performanta ai judetului 
Buzau in momentul de fata. Este considerat de staff-ul tehnic al Federatiei Romane de Tenis 
de Masa si nu numai, una dintre sperantele tenisului de masa romanesc, care a confirmat pe 
plan national si international. Dupa foarte multi ani judetul Buzau a fost reprezentat la 
Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016 de catre sportivul Ionescu Ovidiu. In anul 2018 a 
obtinut una dintre cele mai valoroase performante la Campionatele Europene de seniori, 
castigand in proba de simplu medalie de argint. Pe langa talent, calitate indispensabila in 
sportul de mare performanta, da dovada de seriozitate, dorinta de afirmare, pasiune si 
disponibilitate la efort, stapaneste o gama larga de procedee tehnico-tactice, are deja 
formata o mentalitate de invingator. 

Până in prezent a obtinut urmatoarele rezultate : 
 ANUL 2000 

- medalie de bronz (simplu) la Openul ,, Ianos Molnar “ Budapesta (Ungaria) ; 
- doua medalii de aur (dublu si echipe) si doua medalii de argint (simplu si dublu 

mixt) la Campionatele Nationale pentru juniori III ; 
- patru medalii de aur (simplu, dublu, dublu mixt, echipe) la Campionatele Nationale 

ale Cluburilor Sportive Scolare ; 
- medalie de argint la Top 12 juniori III ; 
- medalie de aur la Trofeul Sperantelor ; 
- medalie de bronz la Festivalul Mondial de la Tiszaujvaros (Ungaria) ; 
- participare la Campionatele Europene pentru cadeti la Bratislava (Slovacia) ; 
- locul I in cadrul emisiunii ,, Campioni pentru viitor “ realizata de Pro Sport Grup 

Bucuresti si Pro TV Buzau ; 
 ANUL  2001 

- trei medalii de aur (simplu, dublu si dublu mixt) la Campionatele Nationale juniori III 
; 



- o medalie de aur (simplu) , doua medalii de argint (dublu si echipe) si o medalie de 
bronz (dublu mixt) la Campionatele Nationale ale Cluburilor Sportive Scolare ; 

- o medalie de argint (echipe) la Openul Croatiei (Zagreb) ; 
- o medalie de bronz (simplu ) la Openul Spaniei ; 
- participare la Campionatele Europene pentru cadeti la Terni – Italia ; 
- locul IX la Openul Slovaciei (simplu) la Bratislava ; 
- medalie de argint (simplu) la Memorialul N. Angelescu ; 

 ANUL  2002 
- medalie de bronz (echipe) la Openul Iugoslaviei ; 
- doua medalii de argint ( simplu si echipe) la Turneul International ,, Cupa Bistrita “ 

(Romania) ; 
- locul V (simplu) la Turneul International de la Betzingen (Germania) ; 
- doua medalii de aur (simplu si dublu mixt) si medalie de argint (dublu) la 

Campionatele Nationale juniori II ; 
- doua medalii de aur (simplu si dublu) si medalie de argint (dublu mixt) la 

Campionatele Nationale ale Cluburilor Sportive Scolare juniori II ; 
- premiu special din partea Comitetului Olimpic Roman ; 
- medalie de aur Top 12 juniori II ; 
- medalie de bronz (simplu) la Festivalul Mondial de la Tiszaujvaros (Ungaria) ; 
- locul XV (prima grupa valorica) cu echipa de cadeti la Campionatele Europene de 

la Moscova ; 
- doua medalii de bronz (echipe si dublu mixt) la Campionatele Balcanice de la 

Lutraki (Grecia) ; 
- medalie de argint la Eurokids – Hluk (Cehia) ; 
- locul V (echipe) si locul IX (simplu) la Openul Slovaciei (Bratislava) ; 
- medalie de aur la Memorialul N. Angelescu – Bucuresti ; 
-    participare la numeroase concursuri de juniori I si Superliga seniori 

   ANUL 2003 
- 2 locuri IX (dublu si dublu mixt) la Campionatele Europene de juniori ; 
- 1 loc V (dublu) si 1 loc IX (dublu mixt) la Campionatele Balcanice de tineret ; 
- o medalie de argint (echipe) si una de bronz (simplu) la Campionatele Balcanice 

de juniori ; 
- medalie de bronz (simplu) la Campionatele Nationale de tineret 

 ANUL 2008 
- o medalie de argint (simplu) si doua de bronz (dublu si dublu mixt) la Campionatele 

Nationale de tineret ; 
- locul VIII (echipe) la Campionatele Mondiale de seniori 

 ANUL 2009 
- doua medalii de aur (simplu si dublu mixt) si o medalie de argint (dublu), la 

Campionatele Nationale de tineret ; 
- locul I la Openul Kuweit ; 
- locul V la Openul Poloniei 

 ANUL 2010 
- o medalie de argint (dublu), doua medalii de argint (simpli si dublu mixt) la 

Campionatele Nationale de tineret ; 
- o medalie de bronz (dublu mixt) si 1 loc V (simplu) la Campionatele Nationale de 

seniori ; 
- 2 medalii de aur (echipe si dublu mixt), o medalie de argint (simplu) si o medalie de 

bronz (dublu) la Campionatele Balcanice de seniori ; 
- locul XIII (echipe la Campionatele Europene de seniori ; 
- locul III la Openul Indiei 

 ANUL 2011 
- doua medalii de argint (dublu si dublu mixt) si o medalie de bronz (simplu) la 

Campionatele Nationale de seniori ; 



- locul IX (dublu mixt) si locul XIV (echipe) la Campionatele Europene de seniori; 
- locul XVII (dublu mixt) la Campionatele Mondiale de seniori  

 ANUL 2012 
- medalie de bronz (dublu mixt) si locul XVII (simplu) la Campionatele Europene de 

seniori ; 
- medalie de bronz (dublu) la Campionatele Nationale de seniori 

 ANUL 2013 
- locul IX (dublu mixt) la Campionatele Europene de seniori ; 
- trei medalii de argint (simplu, dublu si dublu mixt) la Campionatele Nationale de 

seniori ; 
- locul V la Openul Cehiei 

 ANUL 2014 
- medalie de argint (dublu mixt) la Campionatele Nationale de seniori 
- locul XIV(echipe) la Campionatele Europene de seniori 
- locul XXI (echipe) la Campionatele Mondiale de seniori 

ANUL 2015 

- medalie de aur (simplu) si medalie de argint (dublu mixt) la Campionatele nationale 
de seniori 

- 1 loc IX (dublu) si locul XV (echipe la Campionatele Europene de seniori 
ANUL 2016 

 -    calificare si participare la Jocurile Olimpice de la Rio 

- doua medalii de aur (simlu si dublu) la Campionatele Nationale de seniori 
- medalie de bronz (dublu mixt) si locul XIV (echipe) la Campionatele Europene de 

seniori 
- locul XVIII (echipe) la Campionatele Mondiale de seniori 

ANUL 2017 

- doua medalii de aur (simplu si dublu) la Campionatele nationale de seniori 
- participare la Campionatele Europene si Mondiale de seniori 

ANUL 2018 

- trei medalii de aur (simplu, dublu si dublu mixt) la Campionatele Nationale de 
seniori 

- medalie de argint in proba de simplu la Campionatele Europene de seniori. 
 
     În conformitate cu prevederile art. 2, lit. a), art. 5, lit. a), art. 7, punctul 5, art. 9, lit. b)  şi 

ale  art. 20, alin. (1) 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.  34207/16.11.2018 
 
                                                          RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de  “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BUZĂU”  unor personalităţi cu merite deosebite 

 
            Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău am 
constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.     
             În baza 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. 7 din acest 
regulament prevede criteriile generale, după care se evaluează candidații propuși, iar art. 9. 
(1) prevede, că  titlul de "CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU" se conferă, 
în temeiul întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute în regulament și a cel puțin unuia din 
următoarele criterii: 
a)- personalități cu recunoaștere națională sau universală care și-au pus amprenta asupra 
dezvoltării municipiului Buzãu și a imaginii acestuia; 
b)- personalități care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul municipiului 
Buzău, în țară și în străinătate; 
c)- persoane care, prin acțiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de 
grave sau prin sacrificiul lor au salvat viețile concetățenilor lor; 
d)- persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.) au 
determinat o îmbunãtățire simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Buzău; 
e)- unor sportivi buzoieni care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive 
internaționale; 
f)- acte de curaj și devotament în slujba comunității; 
g) -alte criterii, după caz, cu aprobarea Consiliului Local.                                                                                                         
 În conformitate cu prevederile art. 2, lit. a),  art. 5, lit. a), art. 7, punctul 5,  art. 9, lit. b) 
şi ale  art. 20, alin. (1) 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 și cele ale art. 36, alin. (8) și art. 44, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizăm 



favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către 
inițiator. 
                            
                                 Şef Serviciu, 

       Gianina-Cristina Dinu                                                Întocmit, 
                                                                                         Florea Androne 


