
                                                      
  ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 
-CONSILIUL  LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2019” 

domnului Costel Vînătoru  
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
           Având în vedere: 
          - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
393/CLM/15.10.2019, prin care se propune conferirea titlului de “OMUL ANULUI 
2019” domnului Costel Vînătoru; 
          - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională înregistrat sub nr. 
124.938/15.10.2019; 

- 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. 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; 

 
În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1), lit. p) și alin. (2), art. 129, alin. (1) 

și alin. (13) și art. 139, alin. (1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), 
art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
       Art. 1 - Se conferă titlul „OMUL ANULUI 2019” 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. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Vasile Murguleț 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  

  CU ATRIBUȚII DELEGATE,                                                                
                                   Elena Camelia Toma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
Buzău, 21 octombrie 2019 
Nr. 274 
 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 21 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee)  din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 



 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
MUNICIPIUL  BUZĂU 

  PRIMAR 
Nr. 393/CLM/15.10.2019      

 
 
 

 
R E F E R A T  

la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2019” 
domnului Costel Vînătoru  

 
              Art. 104, alin. (1), lit. p) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ 
prevede că, consiliul local aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin 
hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la 
nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date şi elemente 
specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte 
unităţi similare, precum şi prevederi privitoare la procedura privind acordarea 
titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului, municipiului sau judeţului 
ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare, alin. (2) prevede că, 
statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele 
locale de identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza 
cărora se pot dezvolta programe, proiecte sau activităţi, după caz, a căror 
finanţare se asigură din bugetul local, art. 129, alin. (1) 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 central, alin. (13) 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. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii 
administrativ-teritoriale iar art. 139, alin. (1) prevede că, consiliul local adoptă 
hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 

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 evidența personalităților buzoiene apreciez 
că domnul Costel Vînătoru poate fi considerat , în ultimul an încheiat, cel mai 
reprezentativ în viața municipiului Buzău, pentru performanțe, realizări, rezultate 
deosebite, apreciate favorabil de comunitate.  
          Costel Vânătoru, preot şi cercetător ştiintific în domeniul horticulturii, s-a 
născut la 10 octombrie 1967, în comuna Lopătari. 



După absolvirea studiilor primare şi gimnaziale în comuna natală, urmează 
la Beceni, Liceul Agricol. Pe durata studiilor a realizat stagiul de practică la 
Staţiunea Legumicolă Buzău, iar după absolvire, în anul 1986 se angajeaza la 
această unitate, parcurgând toate stadiile de la muncitor la şef de echipă, 
tehnician, iar după absolvirea Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de 
la Craiova în 1996, este angajat ca inginer cercetător tot in cadrul unităţii de 
cercetare.  

Din anul 1995 devine membru al Societăţii Române a Horticultorilor, iar din 
2012 preşedintele Societăţii Române de Horticultură, filiala Buzău.  

În perioada 1996 - 2000 urmează cursurile Facultăţii de Teologie, 
susţinând lucrarea de licenţă în Teologie Ortodoxă Pastorală în cadrul 
Universităţii Bucureşti.  

In anul 1997 a fost hirotonit Preot, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală 
Voievodală din Buzău, unde slujeste şi în prezent. In anul 2001 este hirotesit 
Iconom Stavrofor şi primeşte Crucea Patriarhală.   

În perioada 1999 - 2006 şi-a pregătit doctoratul, în ziua de 12 decembrie 
2006 obţinând titlul de doctor în horticultură, prin sustinerea tezei Crearea de 
hibrizi F1 de tomate timpurii cu plasticitate ecologică şi calitate superioară la 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de 
Horticultură. Din anul 1997 şi până în prezent conduce Laboratorul de genetică, 
ameliorare şi conservare a biodiversităţii.  

În perioada 2008 - 2009 ocupă funcţia de Director al Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău. Ca cercetător parcurge toate 
stadiile, de la cercetător ştiinţific până la cercetător ştiinţific principal gradul I, 
fiind primul cercetător din istoria staţiunii care obtine acest titlu. Ca ameliorator 
realizează o colecţie bogată de germoplasmă compusă din peste 10000 de 
genotipuri (soiuri), din care până în prezent 30 omologate şi brevetate, iar 14 în 
curs de brevetare. Pe lângă obţinerea de creaţii valoroase la speciile legumicole 
consacrate (tomate, ardei, pătlăgele vinete, fasole, busuioc, cicoare, 
topinambur, castraveţi), a obţinut rezultate şi în ceea ce priveste aclimatizarea 
de noi specii, care nu au fost cultivate până în prezent în România: Momordica 
charantia, Lophanthus anisatus, Cucumis metuliferus, Sideritis scardica, etc. A 
omologat 5 noi tehnologii de cultură şi a creditat 4 suporturi de curs.  

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc până în prezent în peste 170 de 
lucrări ştiinţifice, majoritatea fiind indexate în Baza de Date Internaţională, din 
care 27 lucrări ştiinţifice sunt cotate ISI. Lucrările au fost prezentate în cadrul 
unor Congrese Naţionale şi Internaţionale. Pe plan pedagogic a coordonat 
numeroase lucrări de licenţă, master şi doctorat în domeniu. 

Devine membru a numeroase colective de redacţie, printre care revista de 
specialitate InfoAmsem, Hortus, Hortinform, etc, şi totodată este membru a 
numeroase societăţi profesionale şi ştiinţifice, atât din ţară cât şi din străinătate.  
În anul 2010 a fost ales membru asociat al Academiei de Stiinte Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti”, iar din anul 2012 este membru 
corespondent al acesteia, dar este şi membru al Societăţii Internaţionale a 
Horticultorilor, cu sediul la Bruxelles din 2009. 



Din septembrie 2019, este primul director al Băncii de Gene din Buzău. 
Este autor a 12 cărţi de specialitate, iar dintre acestea, lucrarea 

Legumicultura (publicată în anul 2016, în colaborare) a primit premiul Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Ioan Maier” în 2017. În anul 2017, la Conferinţa 
PRIA Agriculture, Dr. inginer Costel Vânătoru, a fost premiat pentru întreaga sa 
activitate. De-a lungul carierei a primit numeroase diplome, medalii şi distincţii, 
ca recompensă profesională.  

A făcut parte în calitate de responsabil de proiect şi membru în echipă, în 
cadrul a 12 proiecte de cercetare finalizate, iar în prezent conduce un proiect 
naţional de cercetare în numele Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Legumicultură Buzau. 
        Este Cetăţean de Onoare al Municipiului Buzău.  
 
           Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și ale art. 136, 
alin. (1), proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar și  alin. (8), lit. a), fiecare 
proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus 
dezbaterii numai dacă este însoţit de referatul de aprobare, ca instrument de 
prezentare şi motivare, semnat de iniţiator,  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  supun 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.  124.938/15.10.2019 
 

R A P O R T   D E  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “OMUL ANULUI 2019” 

domnului Costel Vînătoru  
   

Analizând proiectul de hotărâre privind conferirea conferirea  titlului de “OMUL ANULUI 
2019” domnului Costel Vînătoru, precum și a referatului de aprobare al primarului municipiului 
Buzău, am constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale: 
             -   Art. 104, alin. (1), lit. p) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ prevede că, 
consiliul local aprobă statutul unităţii administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate 
modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale 
acestora. Acesta cuprinde date şi elemente specifice prin care unitatea administrativ-
teritorială se distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi prevederi privitoare la 
procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, oraşului, 
municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean de onoare, alin. (2) 
prevede că, statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele 
locale de identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza cărora se pot 
dezvolta programe, proiecte sau activităţi, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul 
local, art. 129, alin. (1) 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 central, alin. (13) 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. Acest regulament poate fi parte 
integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale, iar art. 139, alin. (1) şi alin. (6), teza a II-
prevede că, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz. 

- Hotărârea nr. 267  din 30 octombrie 2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind aprobarea statutului municipiului Buzău prin care a fost aprobat Regulamentul pentru 
conferirea titlului de " Cetățean de onoare"  și a altor titluri și distincții unor personalități cu 
merite deosebite.   
         În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus și ale art. 136, alin. (3) ), lit. a), 
proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de 
alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul 
general al unităţii administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate și  alin. 
(8), lit. b), fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este 
supus dezbaterii numai dacă este însoţit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , s-a 
întocmit raportul de specialitate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem 
adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 

                Şef serviciu, 
          Gianina Cristina Dinu                                                         Întocmit, 
                                                                                                 Florea Androne   


