
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  
AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului General – maior aviator, Vasile Toader  

 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
           Având în vedere: 
             - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
394/CLM/17.11.2020; 
            - raportul  de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr. 125.972; 
            - 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”  
domnului General – maior aviator, Vasile Toader, născut născut în oraşul Buzău, la 16 
noiembrie 1965; 
               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. 242 

                                                     
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. 394/CLM/17.11.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  
AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului General – maior aviator, Vasile Toader     

 
                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 probleme le 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” domnului 
General – maior aviator, Vasile Toader.  

Vasile Toader, General – maior aviator, Locţiitor al şefului Statului Major al Apărării. s-
a născut în oraşul Buzău, la 16 noiembrie 1965. A copilărit în satul Zilişteanca, comuna 
Poşta-Câlnău, unde a absolvit cursurile şcolii primare şi ulterior pe cele ale şcolii generale. A 
urmat apoi cursurile Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din localitatea Breaza, judeţul Prahova 
şi ulterior pe cele ale Şcolii militare de ofiţeri activi de aviaţie „Aurel Vlaicu”, de la Boboc, 
judeţul Buzău, pe care le-a absolvit în anul 1987, fiind controlor de trafic aerian, cu gradul de 
locotenent.  Din 1987 şi până în 1996, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Grupului 20 Aviaţie 
Şcoală Vânătoare şi Vânătoare-Bombadament, de la Boboc, îndeplinind mai multe funcţii 
(controlor de trafic aerian, comandant patrulă elevi, ofiţer tehnic). În perioada 1993 - 1995, a 
urmat cursurile Universităţii Naţionale de Apărare, la acea vreme Academia de Înalte Studii 
Militare, din Bucureşti. După absolvire s-a întors la acelaşi Grup Aerian, ca ofiţer de stat major 



cu operaţiile şi pregătirea pentru luptă. În anul 1999, a fost promovat la Statul Major al 
Forţelor Aeriene (Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, la acea vreme), unde a 
îndeplinit pe rând mai multe funcţii de la cea de ofiţer de stat major cu operaţiile aeriene până 
la cea de şef al operaţiilor. A fost implicat în planificarea operaţiilor, comandă şi control, alerte 
şi evaluări, exerciţii aeriene şi activităţi de atingere a nivelului de interoperabilitate necesar 
efortului de accedere a României în NATO. A executat misiuni în afara teritoriului naţional ca 
observator militar al Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Democrtică Congo, ca ofiţer cu 
operaţiile aeriene la Centrul Multinaţional de Coordonare a Mişcării pentru misiunea 
International Security Assistance Force (I.S.A.F.) II, de la Ankara, Turcia, ca ofiţer cu 
operaţiile aeriene şi şef secţie forţe de răspuns N.A.T.O. în cadrul Comandamentului Aliat al 
Componentei Aeriene de la Izmir, Turcia precum şi la Aeroportul Internaţional Kabul din 
Afganistan, comandant al Grupului de Operaţii Aeriene în cadrul misiunii N.A.T.O. I.S.A.F.  În 
anul 2014, şi-a desfăşurat activitatea in cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite, din 
Bucureşti, îndeplinind funcţia de şef secţie sprijin operaţii. În 2015, a fost promovat în funcţia 
de comandant al Centrului Naţional Militar de Comandă (nucleu). În 2016, a fost avansat la 
gradul de general de flotilă aeriană, cu o stea şi ulterior numit în funcţia de locţiitor al 
comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite.  În 2017, a fost promovat în funcţia de 
locţiitor pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării. La 1 decembrie 2018 a 
fost înaintat la gradul de general - maior. Printre distincţiile naţionale şi internaţionale acordate 
pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei se evidenţiază Medalia NATO pentru Serviciu 
Merituos, fiind primul ofiţer român care a primit, în anul 2005, această înaltă distincţie NATO 
după accederea României în Alianţă. Din anul 2020 este promovat Locţiitor al şefului Statului 
Major al Apărării, deţinând a doua poziţie în ierarhia Armatei Române. În plan personal, a 
întemeiat o familie frumoasă cu Liliana, pilot de elicopter militar, cu care a împărţit pasiunea 
pentru aviaţie şi cu care are doi copii, Radu-Ionuţ şi Irina-Cristiana. 

               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. 125.972/17.11.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  
AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului General – maior aviator, Vasile Toader     

 
 

                Analizând proiectul de hotărâre privind conferirea conferirea  titlului de “CETĂŢEAN 
DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului General – maior aviator, Vasile Toader, 
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, pro iecte 
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.   

Vasile Toader, General – maior aviator, Locţiitor al şefului Statului Major al Apărării. s-
a născut în oraşul Buzău, la 16 noiembrie 1965. A copilărit în satul Zilişteanca, comuna 
Poşta-Câlnău, unde a absolvit cursurile şcolii primare şi ulterior pe cele ale şcolii generale. A 
urmat apoi cursurile Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” din localitatea Breaza, judeţul Prahova 
şi ulterior pe cele ale Şcolii militare de ofiţeri activi de aviaţie „Aurel Vlaicu”, de la Boboc, 
judeţul Buzău, pe care le-a absolvit în anul 1987, fiind controlor de trafic aerian, cu gradul de 
locotenent.  Din 1987 şi până în 1996, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Grupului 20 Aviaţie 
Şcoală Vânătoare şi Vânătoare-Bombadament, de la Boboc, îndeplinind mai multe funcţii 
(controlor de trafic aerian, comandant patrulă elevi, ofiţer tehnic). În perioada 1993 - 1995, a 
urmat cursurile Universităţii Naţionale de Apărare, la acea vreme Academia de Înalte Studii 
Militare, din Bucureşti. După absolvire s-a întors la acelaşi Grup Aerian, ca ofiţer de stat major 



cu operaţiile şi pregătirea pentru luptă. În anul 1999, a fost promovat la Statul Major al 
Forţelor Aeriene (Statul Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, la acea vreme), unde a 
îndeplinit pe rând mai multe funcţii de la cea de ofiţer de stat major cu operaţiile aeriene până 
la cea de şef al operaţiilor. A fost implicat în planificarea operaţiilor, comandă şi control, alerte 
şi evaluări, exerciţii aeriene şi activităţi de atingere a nivelului de interoperabilitate necesar 
efortului de accedere a României în NATO. A executat misiuni în afara teritoriului naţional ca 
observator militar al Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Democrtică Congo, ca ofiţer cu 
operaţiile aeriene la Centrul Multinaţional de Coordonare a Mişcării pentru misiunea 
International Security Assistance Force (I.S.A.F.) II, de la Ankara, Turcia, ca ofiţer cu 
operaţiile aeriene şi şef secţie forţe de răspuns N.A.T.O. în cadrul Comandamentului Aliat al 
Componentei Aeriene de la Izmir, Turcia precum şi la Aeroportul Internaţional Kabul din 
Afganistan, comandant al Grupului de Operaţii Aeriene în cadrul misiunii N.A.T.O. I.S.A.F.  În 
anul 2014, şi-a desfăşurat activitatea in cadrul Comandamentului Forţelor Întrunite, din 
Bucureşti, îndeplinind funcţia de şef secţie sprijin operaţii. În 2015, a fost promovat în funcţia 
de comandant al Centrului Naţional Militar de Comandă (nucleu). În 2016, a fost avansat la 
gradul de general de flotilă aeriană, cu o stea şi ulterior numit în funcţia de locţiitor al 
comandantului Comandamentului Forţelor Întrunite.  În 2017, a fost promovat în funcţia de 
locţiitor pentru operaţii şi instrucţie al şefului Statului Major al Apărării. La 1 decembrie 2018 a 
fost înaintat la gradul de general - maior. Printre distincţiile naţionale şi internaţionale acordate 
pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei se evidenţiază Medalia NATO pentru Serviciu 
Merituos, fiind primul ofiţer român care a primit, în anul 2005, această înaltă distincţie NATO 
după accederea României în Alianţă. Din anul 2020 este promovat Locţiitor al şefului Statului 
Major al Apărării, deţinând a doua poziţie în ierarhia Armatei Române. În plan personal, a 
întemeiat o familie frumoasă cu Liliana, pilot de elicopter militar, cu care a împărţit pasiunea 
pentru aviaţie şi cu care are doi copii, Radu-Ionuţ şi Irina-Cristiana. 

         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                                                                                          


