
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

HOTĂRÂRE  
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.361/CLM/19.11.2018, 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.  34.348/19.11.2018; 

- 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:       

   -  Florentina Ioniță- Radu, născută în municipiul Buzău pe 16 noiembrie 
1964, Doctor în Științe Medicale, General de brigadă medic conf. univ. dr. prima 
femeie Director general-Comandant  al Spitalului Universitar de Urgență Militar 
Central "Dr. Carol Davila";                                                                                  

   - Carmen Orban, născută în municipiul Buzău la 22 noiembrie 1968, 
medic, Conferentiar Universitar, Doctor in stiinte medicale,   Manager al 
Institutului Clinic Fundeni;                                                           
             -  Călin – Petru Tătaru, născut în municipiul Buzău pe data de 29 martie 
1959, medic primar oftalmolog la Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice 
București, Doctor în Științe Medicale, Șef de Lucrări, Director și cofondator al 
Clinicii Oftalmologice Alcor;                                                                                                                               

              Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse  Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstitutională va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
consilier Ionuț - Sorin Apostu 

 
 
 
                                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                         Eduard Pistol 
Buzău, 23 noiembrie 2018 
 Nr. 266 
 
 
 
 
                               
 
 
 
       
                                
               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. 361/CLM/19.11.2018 

 
 

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.   Florentina Ioniţă-Radu, general de brigadă, medic, conferențiar universitar, 
doctor, prima femeie Comandant al Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol 
Davila” din Bucureşti, s-a născut pe 16 noiembrie 1964 în Buzău. A urmat cursurile primare şi 
gimnaziale la Şcoala nr. 11 din Buzău, apoi Liceul „Bogdan Petriceicu Hașdeu” şi ulterior, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, secția Medicină Militară, astfel, 
în septembrie 1989 a obținut diploma de medic, eliberată de Institutul de Medicină şi Farmacie 
Bucureşti – Facultatea de Medicină Generală. 

În perioada 1989 - 1991 a fost medic stagiar (specialitatea medicină internă) în cadrul 
Secției Medicală 3 a Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, 
Bucureşti. Din 1991 până în 1993 a ocupat poziția de medic secundar prin concurs în 
specialitatea medicină internă, desfășurând activitate în cadrul Spitalului Colțea, Secției 
Medicală 3 a Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, precum și în 
cadrul Spitalului de Nefrologie. Prima funcție de conducere ocupată în calitate de medic a fost 
aceea de Medic şef Policlinică în cadrul Policlinicii Centrale a Ministerului Apărării Naționale, 
între anii 1995 – 1997. 

Principalele etape ale parcursului academic profesional au fost următoarele: Medic 
specialist medicină internă (1991 – 1994), Medic primar medicină internă (1999), Medic 
specialist gastroenterologie (2000), Medic primar gastroenterologie (2008), Competenţă în 
endoscopie digestivă (2000), Masterat în Managementul Sistemului de Sănătate (2004 - 
2005), absolvirea cursului de pregătire pentru obţinerea atestatului de studii complementare în 
managementul serviciilor de sănătate (25.06.2007 - 06.03.2008), absolvirea cursului 
postuniversitar de perfecţionare în domeniul securităţii şi apărării naţionale „Securitate şi bună 



guvernare” (2010), absolvirea cursului de Manager al sistemelor de management al calităţii 
(2014), la care se adaugă absolvirea a numeroase alte cursuri și stagii de specializare. 

În anul 2006 a obținut titlul de Doctor în Medicină cu teza: „Tratamentul cu interferon 
pegylat în hepatita cronică cu virus C la pacienţii dializaţi iterativ“. 

Din 1997 și până în prezent, a lucrat în cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar 
Central „Dr. Carol Davila”, Bucureşti, în calitate de medic specialist/medic primar boli interne şi 
gastroenterologie. În perioada 2008 - 2012 a fost Șeful Secției Medicală 2, între 2012 - 2014 a 
fost Șeful Secției Gastroenterologie. În anul 2014 a devenit Comandantul spitalului, funcție pe 
care o deține și în prezent. 

În perioada 2004 - 2015 a fost asistent universitar, susținând cursuri şi lucrări practice în 
cadrul modulului de medicină internă pentru studenţii Institutului de Medicină Militară. Din 2015 
și până în prezent, este conferențiar universitar susținând cursuri şi lucrări practice pentru 
studenţii Facultăţii de Medicină din cadrul Universității Titu Maiorescu, București. 

De-a lungul anilor, a fost autor sau coautor pentru mai mult de 280 de articole şi lucrări 
ştiinţifice, publicate sau comunicate în ţară şi în străinătate, în reviste de specialitate sau la 
manifestări ştiinţifice. Are 2 cărţi publicate ca prim autor, 1 carte publicată ca și coautor şi 6 
capitole în cărţi de specialitate, dintre acestea din urmă, amintim 3 cărți de circulație 
internațională: „Right Heart Pathology. From Mechanism to Management”, Editura Springer, 
2018, „New Approaches to Aortic Diseases from Valve to Abdominal Bifurcation”, Editura 
Elsevier, Paperback, 2017 și „Coronary Graft Failure”, Editura Springer, 2016. 

Este redactor şef la Revista de Medicină Militară, vicepreşedinte al Comisiei de 
gastroenterologie a Ministerului Sănătăţii (din 2015) și membru în Comitetul de conducere al 
Societăţii Române de Oncologie Digestivă (din 2013), membru fondator al Asociației cadrelor 
medicale din spitalul militar ”Dr Carol Davila” (2014), membru fondator al Fundaţiei Române de 
Endoscopie (din 2000), membru fondator al Fundaţiei Române a Rinichiului (din 1996), 
Membru al Societăţii Române de Oncologie Digestivă (din 2013), membru al Societăţii 
Europene de Oncologie Digestivă (din 2011), membru al Societăţii Europe pentru Studiul 
Ficatului (din 2006), membru al Societăţii Române de Endoscopie Digestivă (din 2004), 
membru al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie (din 2004), membru al 
Societăţii de Gastroenterologie din România (din 2000), membru al Asociaţiei Medicilor şi 
farmaciştilor militari din România (din 1996), membru al Societăţii Române de Nefrologie (din 
1993). 
 

          2. Carmen Orban, Manager al Institutului Clinic Fundeni, Conferențiar Universitar, 
Doctor in științe medicale, s-a născut la 22 noiembrie 1968 în municipiul Buzău. Experienta 
profesionala: 
 din 2011      |  Manager al Institutului Clinic Fundeni, Ministerul Sanatatii, Bucuresti 
2009-2011 | Manager General, Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si 
Arsuri, Ministerul Sanatatii, Bucuresti 
2010 | Sef Sectie ATI, Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri 
2007 – 2009 | Medic Coordonator Compartiment Anestezie si Terapie Intensiva, Spitalul Clinic 
de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si Arsuri 
2004- 2007 | Medic Primar Anestezie si Terapie Intensiva, Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie 
Plastica Reparatorie si Arsuri 
2001 – 2004 | Medic Specialist ATI, Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica Reparatorie si 
Arsuri 
1996 – 2001 | Medic rezident anestezie si Terapie Intensiva, Spitalul Universitar de Urgenta 
Bucuresti                                                                                                                   Cercetare 
științifică:                                                                                                                                   - 
Manager proiect – „ CENTRU DE EXCELENTA IN MEDICINA TRANSLATIONALA” ; proiect 
obtinut prin contract de finantare 434/21.12.2012, cod SMIS-CSNR 951-14056, derulat in 

http://www.arsuri.ro/contact/
http://www.arsuri.ro/contact/


perioada 21.12.2012-30.06.2015 in cadrul POS Cce/Apel nr. POSCCE-A2_O2.2.1-2009-4 / 
axa prioritara 2 – „ Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” / 
operatiunea o.2.2.1 „ Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri 
(laboratoare, centre de cercetare)”; 
-Membru in echipa de cercetare (Reprezentant legal ICF) – „Sistem informatic unitar pentru 
monitorizarea si optimizarea ingrijirii bolnavilor critici din spitalele platformei Fundeni: 
intraoperator, postoperator si din sectiile de terapie intensiva”, proiect obtinut prin contract de 
finantare 636/324/20.12.2012, fonduri europene. Derulat in cadrul competitiei POS CCE axa 
prioritara 3, domeniul major de interventie 2; 
-Membru in echipa de cercetare – „ Profil genic al cancerelor bronhopulmonare primitive cu 
celule non-mici si invazia ganglionilor mediastinali” proiect obtinut prin contract de finantare 
211/20.07.2010, in cadrul POS CCE Axa 2, Operatiunea 2.1.2., derulat in perioada 20.07.2010 
– 19.05.2014. Numire prin decizia nr. 757/29.11.2013 si prin notificarea nr. 43 depusa la OI 
Cercetare.                                                                                   Premii si distinctii:  
 1. Diploma de Excelenta si Recunostinta pentru dedicare si profesionalism in managementul 
Institutului Clinic Fundeni, Zilele Institutului Clinic Fundeni, 30.09.2015; 2. Diploma din partea 
Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor 
din Romania, pentru sustinerea miscarii de Protectia Consumatorilor – Infocons din Romania, 
septembrie 2015;                                                                                                                                
3. Premiul „Excelenta in Sanatate” din partea Ministerului Sanatatii, 2015;                                             
4. Diploma de excelenta, cu ocazia aniversarii in Romania a 15 ani de transplant hepatic si 
600 operatii efectuate cu succes, pentru contributia deosebita si implicarea in dezvoltarea 
activitatii de transplant hepatic in Romania, Bucuresti, Romania, 17 aprilie 2015;                                                                                                                                                     
5. Premiul de excelenta „ Inovation in Health and Public Management’’, 3.Aprilie.2015; 
6. Premiul de excelenta pentru management performant public, gala medicalmanager.ro, 
9.12.2014; 
7. Diploma de excelenta din partea Novaintermed, in semn de recunoastere a implicarii in 
cresterea calitatii actului medical si a valorilor fundamentale pe care le sustine, 19 septembrie 
2014; 
8. Premiul de excelenta pentru management performant public, gala medicalmanager.ro, 
9.12.2013; 
9. Diploma de excelenta din partea Asociatiei “Credinta si Dragoste” Aprile 2013; 
10. Diploma de excelenta din partea Fundatiei “ Acad. Marin Voiculescu” Decembrie 2012; 
11. Diploma de excelenta a Guvernului Romaniei, Oficiul Registrului National al Informatiilor 
Secrete de Stat, pentru contributia la implementarea si perfectionarea Sistemului National de 
Protectie a Informatiilor Clasificate, Noiembrie 2012; 
12. Diploma acordata de Fundatia “ Dan Setlacec” pentru merite deosebite in devoltarea 
Spitalului Fundeni; 
13. Medalie aniversara “Rezervistul Militar” 31 mai 2011; 
14. Diploma de Onoare cu titlul onorific de OMUL ZILEI pentru contributia personala la 
realizarea nationala a Proiectului Biografic Contemporan DICTIONARUL 
PERSONALITATILOR DIN ROMANIA Asociatia ECO EUROPA 17.11.2011; 
15. Emblema de Onoare a Fortelor Navale Seful Statului Major al Fortelor Navale 5.08.2010; 
16. Premiul III: Concursul “5 intrebari despre nutritia clinica” Fresenius Kabi AIRlines; 13 11 
2005. 
  
          3.    Tataru Calin – Petru, profesor universitar, medic primar oftalmolog, doctor in științe 
medicale, s-a născut la 29 martie 1959 in municipiul Buzau.  După ce a absolvit gimnaziul la 
Scoala de Muzica si Arte Pastice unde a studiat vioara, a urmat Liceul B.P. Hasdeu unde a 
fost pasionat de stiintele exacte ( fizica si matematica ) dar si de biologie castigand Premiul 
Special la olimpiada nationala de profil de la Timisoara.  A urmat cursurile Facultatii de 
Medicina Generala Carol Davila din Bucuresti        ( 1979 – 1985 ). Dupa absolvire si 



terminarea stagiaturii este medic de medicina generala in cadrul Dispensarului Niscov satul 
Candesti . Din anul 1991 pana in anul 1994 il regasim medic secundar oftalmolog la Spitalul 
Clinic de Oftalmologie Bucuresti unde in anul 1994 devine asistent universitar la UMF carol 
Davila si unde este titularizat ca medic specialist oftalmolog.  Examenul de medic primar 
din anul 1998 consfinteste aptitudinile chirurgicale ale docturului Calin Tataru a carui cariera 
profesionala include un numar impresionant de operatii ( peste 45000 la data numirii sala ca 
profesor universitar ) . Se specializeaza in chirurgia cataractei, a glaucomului , a transplantului 
de cornee. Abordeaza si patologii din chirurgia oculopalpebrala, a pterigionului si a vitrosului. 
Din anul 2006 incepe drumul anevoios, dar plin de satisfactii al chirurgiei refractive a corneei 
pe care incearca sa o desavarseasca prin achizitia celor mai moderne lasere in domeniu in 
anul 2013 ( Suita Refractiva Alcon – destinata operatiilor femto lasik ). In anul 2001 devine 
doctor in stiinte medicale, iar din 2006 sef de lucrari la UMF Carol Davila.  Activitatea sa 
didactica a inclus cursuri de oftalmologie pentru studenti, lucrari practice, indrumator de lucrari 
de diploma, cursuri cu medicii rezidenti.  Din februarie 2017 este profesor universitar la 
disciplina oftalmologie la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central Carol Davila din 
Bucuresti, iar din iunie 2017 este profesor abilitat al Scolii Doctorale UMF Carol Davila. A fost 
in permanenta preocupat de perfectionarea profesionala si a urmat numeroase cursuri de 
pregatire atat in tara cat si in strainatate ( Franta – 1996, 1997, 2011;  Germania 1994; Grecia 
2007, 2014;  Italia 2012; Olanda 2009; Ungaria 2010 ).    In 2008 dr. Calin Tataru devine 
master in Managementul Sistemului de Sanatate la Universitatea Bucuresti.  Pe taram 
stiintific este autor a numeroase articole de specialitate aparute in prestigioase   publicatii de 
profil din tara si din strainatate. De asemenea este autor sau coautor in tratate de oftalmologie. 
Tipareste primul Ghid de Cataracta din Romania ( 2014 ) dar si lucrari in domeniul ecografiei 
oculoorbitare, al cataractei, facoemulsificarii sau al patologiei oculare a persoanelor varstnice. 
Articolele din revistele recunoscute international au fost remarcate prin numeroase citari. 
 Spiritul innovator s-a materializat prin numeroase lucrari originale in domeniul chirurgiei 
oculare, prezentand adesea tehnici chrurgicale deosebite , complexe si spectaculose. Este 
detinator a doua brevete de inventie.  Totodata paticipa la numeroase manifestari stiintifice 
din tara si strainatate unde este un promotor activ al noutatilor din oftralmologie.  Din 
anul 2013 este presedinte al Societatii de Cataracta si Chirurgie Refractiva din Romania, 
calitate in care a organizat cinci congrese nationale cu participare inernationala ce s-au 
bucurat de un real success, evidentiat de o participare constant numeroasa.  Din anul 2012 
este si vicepresedinte al Societatii Romane de Oftalmologie , o prezenta activa in cadrul 
congreselor si simpozioanelor organizate de aceasta societate.  Face parte din colectivele 
editoriale ale unor reviste medicale ( Roumanian Journal of Ophtalmology -  avand o 
contributie majora la editarea acesteia in limba engleza, Romanian Journal of Legal Medecine, 
Journal of Medecine and Life, Anti – Aging Journal ), precum si din numeroase organizatii de 
specialitate ( Membru al Academiei Americane de Oftalmologie, membu in Consiliul de 
Conducere al Societatii Europene de Oftalmologie, etc ).   Din anul 2000 este medic primar 
oftalmolog la Clinica Optimed din Buzau si Tudor Vision din Constanta, din anul 2002 este 
director si fondator al Clinicii Oftalmologice Alcor din Bucuresti. In prezent colaboreaza si cu 
Clinica Ema din Giurgiu, Spitalul orasenesc Rosiori de Vede si Vision Clinic din Bucuresti, 
unde incearca sa rezolve diverse cazuri dificile.  Pasionat de pictura , calatorii si 
automobilism, dr. Calin Tataru , in nobila misiune de a reda   pacientilor vederea clara, 
incearca sa-si reaminteasca arareori si pasiunile tineretii , adica ping pong-ul sau jocul de sah.   

     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.  34207/2018 
 
 

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 


