ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2017”
domnului Costel Vînătoru
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub
nr. 166/CLM/10.05.2018, prin care se propune conferirea titlului de “OMUL
ANULUI 2017” domnului Costel Vînătoru;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză,
Organizare
şi
Cooperare
Interinstituţională
înregistrat
sub
nr.
14.046/10.05.2018;
- 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. d), art. 7 şi art. 12 din Regulamentul pentru
conferirea titlului de “Cetăţean de onoare” şi a altor titluri şi dinstincţii unor
personalităţi cu merite deosebite, prevăzut în anexa nr. 3 din Statutul
Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 267/ 2008 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile art. 36, alin. (8) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (8), art. 45, alin. (1) şi alin. (5) şi art. 115,
alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se conferă titlul „OMUL ANULUI 2017” domnului Costel Vînătoru.

Art. 2. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier George – Aurelian Vlad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 18 mai 2018
Nr. 117

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 18 mai 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 22 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 166/CLM/10.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2017”
domnului Costel Vînătoru
Domnul dr. ing. Costel Vînătoru este cu siguranță cea mai mare
personalitate buzoiană în domeniul cercetării, aducând mult prestigiu orașului
nostru.
Anul 2017 a fost un an în care s-a bucurat de o recunoaștere națională
și mai mare obținând două premii importante:
- Premiul GALA Pria pentru Agricultură în 2017 - pentru întreaga
activitate depusă în slujba cercetării românești. Premiul a fost acordat de un
Consorțiu format din Camera de Comerț a României, principalele Ambasade
acreditate în România, Ministerele de Resort precum și Asociațiile profesionale
de profil;
- Premiul Academiei Agricole și Silvice “Ioan Maier” pentru lucrarea
“Legumicultura”.
De asemenea, în cursul anului 2017, a aparticipat cu 9 lucrări științifice
la simpozioane naționale și internaționale.
A publicat numeroase articole științifice în toate revistele de specialitate
și a avut o mulțime de intervenții la radio și televiziune aducând multă
notorietate activității desfășurate de Stațiunea de Cercetări Legumicole și
implicit Buzăului.
În 2017 a propus și elaborat împreună cu Ministerul Agriculturii un proiect
de lege al înființării “Băncii de Resurse GeneticeVegetale” Buzău, act normativ
care se află în acest moment în dezbaterea Parlamentului.
Această Instituție creată la Buzău va genera atât o activitate economică
importantă dar și activități de cercetare, inovare și educație înaltă în orașul și
județul nostru.
De asemenea, în 2017, dr. ing. Costel Vînătoru împreună cu colectivul de
cercetători ai S.C.D.L. Buzău au omologat și brevetat 6 noi soiuri de legume și
au depus alte 6 noi creații biologice la I.S.T.I.S. București în vederea omologării
și brevetării.
Pentru toate aceste motive sunt onorat să propun Consiliului Local al
Municipiului Buzău, acordarea titlului de “OMUL ANULUI 2017”
domnului Costel Vînătoru.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare
şi Cooperare Interinstituţională Nr. 14.046/10.05.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2017”
domnului Costel Vînătoru
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 solicitărilor primite, Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Cooperare Interinstituţională propune conferirea titlurilor de
“OMUL ANULUI 2017” domnului Costel Vînătoru, născut la 10 octombrie 1967,
în comuna Lopătari, judeţul Buzău, profesor, doctor în horticultură, cercetător
stiințific gradul I, șeful Laboratorului de Genetică, Ameliorarea Plantelor și
Conservarea Biodiversității, membru asociat al Academiei de Stiințe Agricole și
Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", hirotesit Iconom Stavrofor la Catedrala
Arhiepiscopală Veche Buzău în anul 2002, membru al Consiliului și Adunării
Eparhiale Buzău, este directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
Legumicultură Buzău, unitate strategică de cercetare şi dezvoltare pentru zona
bazinului legumicol Buzău şi a judeţelor limitrofe. Are 33 de lucrări elaborate
și/sau publicate (din care 29 în limba engleză), 19 lucrări științifice în străinătate,
19 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate cotat ISI, 86 articole în
reviste de specialitate cu ISBN sai ISSN, 27 articole de popularizare publicate în
reviste de specialitate, 11 cărți publicate și 5 suporturi de curs. Deține 20 de
brevete de invenții/produse omologate/alte produse purtătoare de drepturi de
proprietate intelectuală, 12 brevete de invenție în curs de omologare și 5
tehnologii omologate și publicate. Este membru al următoarelor asociații
profesionale/ academii/ doctor honoris causa: Societatea Română a
Horticultorilor/ Clubul Fermierilor/ Academia de Stiințe Agricole și
Silvice/Societatea internațională a Horticultorilor/ Asociația Ameliatorilor/

Comisia județeană de Fond Funciar Grupul de Lucru Româno-Elvețian/ Grupul
de Inițiativă pentru înființarea Camerei Agricole Buzău. În anul 2017 a fost
implicat în patru proiecte de cercetare sectoriale și două proiecte internaționale
ce au adus sume importante de bani stațiunii. A publicat două cărți:
“Legumicultura”, împreună cu prof. Lagunovschi și o carte despre planta de
„Lophanthus anisatus”, planta aromatică, meliferă, ornamentală. Pe parcursul
anului a participat în cadrul simpozioanelor științifice naționale și internaționale
cu 9 lucrări științifice dintre care 2 cotate ISI și 7 B+. A înaintat în cadrul
Congresului Internațional de Horticultură 2018 ce se va desfașura în Istanbul, 3
lucrări științifice care au fost acceptate pentru susținere. A publicat numeroase
articole în presă, cu precădere în cea de specialitate în reviste ca Hortinform,
Ferma, Viața satului, Hortimagazin, InfoAmsem, Hortus, Oferta Cercetării
Știintițice, etc. și a avut numeroase apariții radio-tv. A primit premiul GALA Pria
pentru Agricultura/2017 pentru întreaga activitate depusă în slujba cercetării. În
decernarea acestor premii au fost implicați reprezentanți ai Camerelor de
Comerț ale principalelor ambasade acreditate în România, ministerele de resort
și asociațiile profesionale din România, în special LAPAR. A primit premiul
Academiei Agricole si Silvice “Ioan Maier” pentru lucrarea “Legumicultura”. A
propus și elaborat actul normativ împreună cu Departamentul Ministerului
Agriculturii pentru proiectul de lege al Înființării Băncii de Resurse Genetice
Vegetale Buzău, act normativ ce se află în prezent în dezbatere în cadrul
Parlamentului. Au fost omologate și brevetate 6 soiuri de legume cu prim autor
ameliorator dr. ing. Costel Vînătoru iar alte 6 noi creații biologice au fost depuse
la ISTIS București în vederea omologării și brevetării. Principalele rezultate
științifice înregistrate alături de o scurtă biografie au fost publicate în Dicționarul
Inventatorilor Români Contemporani.
În conformitate cu prevederile art. 2, lit. d), art. 7 şi art. 12 din
Regulamentul pentru conferirea titlului de cetăţean de onoare şi a altor titluri şi
dinstincţii unor personalităţi cu merite deosebite prevăzut în anexa nr. 3 din
Statutul Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 267/ 2008 a Consiliului
Local al Municipiului Buzău și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma
prezentată de către inițiator.
Şef Serviciu,
Gianina Cristina Dinu

Întocmit,
Florea Androne

