
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  

AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache  
 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
           Având în vedere: 
             - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
391/CLM/17.11.2020; 
            - raportul  de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr. 125.967/17.11.2020; 
           - avizul Comisiei pentru educație, tineret, culte, activităţi social-culturale, activități 
sportive și de agreement a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 2, lit. a), art. 9 (1), lit. a) și lit. b) și art. 20 (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; 

- prevederile 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), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
                    
                                                           HOTĂRĂȘTE: 
 
               Art.1.- Se conferă titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  
doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache, născută pe 16 august 1959 la Lapoș, în judeţul 
Prahova. 
               Art. 2.-  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, 

Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională și Direcției Economice, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                                                    

consilier local Ionuț - Sorin Apostu 

 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:                     
                                                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                                                        

Eduard Pistol 

Buzău, 23 noiembrie 2020 
Nr. 241 

                                                     
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 23 

noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. (5), lit. ee) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL  BUZĂU 
- PRIMAR- 

Nr. 391/CLM/17.11.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  

AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache  
 

 
                Art. 104, alin. (1), lit. e) și 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 criteriile 
potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine calitatea de 
cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă și 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 cu recunoaștere națională sau universală 
care și-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Buzău și a imaginii acestuia și/sau 
care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la prestigiul municipiului Buzău, în țară și în 
străinătate, propun conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI 
BUZĂU” doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache.  

Carmen Postolache, chimist, profesor universitar, Decan al Facultății de Biologie a 
Universității din București, Doctor în chimie, (născută pe 16 august 1959 la Lapoș, în judeţul 
Prahova), este absolventă a Liceului „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Buzău (1978) ca șefă 
de promoție şi a Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti (1983), tot ca șefă de 
promoție. În 1999 a obţinut titlul de Doctor în Chimie, specializarea Chimie fizică. În 1983 a 
fost repartizată la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice, unde şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul secției Analize fizico-chimice, până în anul 1990. În anul 1991 a susţinut 
și promovat concursul pentru ocuparea funcţiei de lector la Facultatea de Biologie la 
Universitatea din Bucureşti şi a devenit titularul disciplinei de Chimie fizică. A devenit profesor 
universitar în anul 2007. Susține cursuri de Chimie generală, Chimie fizică și Ecotoxicologie la 
toate secțiile Facultății de Biologie. Este Secretar științific al Facultății de Biologie în perioada 
2004-2012 și membră a Consiliului științific al Universității din București în aceeași perioadă. 
Din anul 2012 este Decan al facultății și membră a Senatului Universității din București. Își 
desfășoară activitatea de cercetare în cadrul Departamentului de Ecologie Sistemică și 



Sustenabilitate. Este membră a echipelor de cercetare în peste 20 de proiecte naţionale (cinci 
conduse ca director) și 19 proiecte internaţionale, din care responsabil ştiinţific al contribuţiei 
României în șase proiecte internaţionale finanţate la nivel european. La acestea se adaugă 
alte trei proiecte cu universităţi din Statele Unite ale Americii/S.U.A. - Twinning Programs 
(1994 – Boston University; 1999 şi 2002 – California State University, Chico), finanţate de 
Academia Naţională de Ştiinţe din S.U.A. A beneficiat de trei burse de specializare TEMPUS 
în Belgia, Marea Britanie și Germania. Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a finalizat prin 
publicarea (în colaborare) a unui număr total de peste 120 publicaţii ştiinţifice, din care 7 
cărţi/capitole în cărţi, 84 articole ştiinţifice în reviste cu cotatie ISI, reviste indexate în Baza de 
Date Internaționale, publicații la congrese internaţionale și naţionale, trei brevete de invenţie, 
30 rapoarte științifice ale proiectelor de cercetare internaționale. Din 1996 inițiază și dezvoltă 
direcțiile de cercetare Circuite biogeochimice ale elementelor și Ecotoxicologie și se preocupă 
de dezvoltarea infrastructurii de cercetare a facultății. În acest sens a fost director al Bazei de 
Cercetare cu Utilizatori Multipli în Ecologie (proiect finanțat de Banca Mondială) și a creat 
Platforma de Cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică a Facultății de Biologie (finanțare din 
Fonduri Structurale). A contribuit hotărâtor la integrarea Centrului de cercetare în Ecologie în 
rețele de cercetare internaționale: International Long Term Ecological Research (ILTER), 
rețeaua de excelență A Long-term Biodiversity, Ecosystem an Awareness Research Network 
(ALTER-net), rețeaua Life Watch. Este: membră Editorial Board a revistei științifice Romanian 
Biotechnological Letters; membră a Comitetului de coordonare al European Science 
Foundation – programul MOLTER (2008-2013); evaluator al International Water Association 
la World Water Congress (2005); evaluator European Science Foundation; membră a 
institutului din Marea Britanie Institute of Ecology and Environment Management (2008); 
membră a organizaţiei Earth Voice Romania (1995); membră a Asociaţiei Internaţionale 
pentru Cercetarea Dunării – International Association for Danube Research (1997), face parte 
din comitetul științific al acestei asociații deținând funcția de responsabil al grupului de experți 
Calitatea apei (Water Quality); membră a comitetului de organizare a numeroase conferințe 
naționale și internaționale, printre care 8th International Conference on Environmental 
Engineering and Management (2015), 8th International Conference on Environmental and 
Climate Change (2018).  

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 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare 

şi Cooperare Interinstituţională  
Nr. 125.967/17.11.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind conferirea  titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  

AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache 
 
 

                Analizând proiectul de hotărâre privind conferirea conferirea  titlului de “CETĂŢEAN 
DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Prof. univ. dr. Carmen Postolache, 
precum și a referatului de aprobare al primarului municipiului Buzău, am constatat că acesta a 

fost întocmit cu respectarea prevederilor legale, astfel: 
                  - art. 104, alin. (1), lit. e) și 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 criteriile 
potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine calitatea de 
cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă și 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 stabilește 

criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau străine 
calitatea de cetăţean de onoare.   
Carmen Postolache, chimist, profesor universitar, Decan al Facultății de Biologie a 
Universității din București, Doctor în chimie, (născută pe 16 august 1959 la Lapoș, în judeţul 
Prahova), este absolventă a Liceului „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Buzău (1978) ca șefă 
de promoție şi a Facultăţii de Chimie a Universităţii din Bucureşti (1983), tot ca șefă de 
promoție. În 1999 a obţinut titlul de Doctor în Chimie, specializarea Chimie fizică. În 1983 a 
fost repartizată la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice, unde şi-a desfăşurat 
activitatea în cadrul secției Analize fizico-chimice, până în anul 1990. În anul 1991 a susţinut 
și promovat concursul pentru ocuparea funcţiei de lector la Facultatea de Biologie la 
Universitatea din Bucureşti şi a devenit titularul disciplinei de Chimie fizică. A devenit profesor 
universitar în anul 2007. Susține cursuri de Chimie generală, Chimie fizică și Ecotoxicologie la 
toate secțiile Facultății de Biologie. Este Secretar științific al Facultății de Biologie în perioada 
2004-2012 și membră a Consiliului științific al Universității din București în aceeași perioadă. 
Din anul 2012 este Decan al facultății și membră a Senatului Universității din București.  Își 



desfășoară activitatea de cercetare în cadrul Departamentului de Ecologie Sistemică și 
Sustenabilitate. Este membră a echipelor de cercetare în peste 20 de proiecte naţionale (cinci 
conduse ca director) și 19 proiecte internaţionale, din care responsabil ştiinţific al contribuţiei 
României în șase proiecte internaţionale finanţate la nivel european. La acestea se adaugă 
alte trei proiecte cu universităţi din Statele Unite ale Americii/S.U.A. - Twinning Programs 
(1994 – Boston University; 1999 şi 2002 – California State University, Chico), finanţate de 
Academia Naţională de Ştiinţe din S.U.A. A beneficiat de trei burse de specializare TEMPUS 
în Belgia, Marea Britanie și Germania. Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a finalizat prin 
publicarea (în colaborare) a unui număr total de peste 120 publicaţii ştiinţifice, din care 7 
cărţi/capitole în cărţi, 84 articole ştiinţifice în reviste cu cotatie ISI, reviste indexate în Baza de 
Date Internaționale, publicații la congrese internaţionale și naţionale, trei brevete de invenţie, 
30 rapoarte științifice ale proiectelor de cercetare internaționale. Din 1996 inițiază și dezvoltă 
direcțiile de cercetare Circuite biogeochimice ale elementelor și Ecotoxicologie și se preocupă 
de dezvoltarea infrastructurii de cercetare a facultății. În acest sens a fost director al Bazei de 
Cercetare cu Utilizatori Multipli în Ecologie (proiect finanțat de Banca Mondială) și a creat 
Platforma de Cercetare în Biologie și Ecologie Sistemică a Facultății de Biologie (finanțare din 
Fonduri Structurale). A contribuit hotărâtor la integrarea Centrului de cercetare în Ecologie în 
rețele de cercetare internaționale: International Long Term Ecological Research (ILTER), 
rețeaua de excelență A Long-term Biodiversity, Ecosystem an Awareness Research Network 
(ALTER-net), rețeaua Life Watch. Este: membră Editorial Board a revistei științifice Romanian 
Biotechnological Letters; membră a Comitetului de coordonare al European Science 
Foundation – programul MOLTER (2008-2013); evaluator al International Water Association 
la World Water Congress (2005); evaluator European Science Foundation; membră a 
institutului din Marea Britanie Institute of Ecology and Environment Management (2008); 
membră a organizaţiei Earth Voice Romania (1995); membră a Asociaţiei Internaţionale 
pentru Cercetarea Dunării – International Association for Danube Research (1997), face parte 
din comitetul științific al acestei asociații deținând funcția de responsabil al grupului de experți 
Calitatea apei (Water Quality); membră a comitetului de organizare a numeroase conferințe 
naționale și internaționale, printre care 8th International Conference on Environmental 
Engineering and Management (2015), 8th International Conference on Environmental and 
Climate Change (2018).  
         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 

 
           Consilier,  

     Florea Androne                                                                                          
 


