
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE  
AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Comandor aviator (rez.),  

Doctor în ştiinţe militare, Marius - Adrian Nicoară   
 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
           Având în vedere: 
             - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău,înregistrat sub nr. 
393/CLM/17.11.2020; 
            - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr.  125878/16.11.2020; 
            - 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”  

domnului Comandor aviator (rez.), Doctor în ştiinţe militare, Marius - Adrian Nicoară, născut la 
8 august 1966 în localitatea Mihăileşti din judeţul Buzău. 
               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. 244 

                                                     
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.  393/CLM/17.11.2020 

 
 
 

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

AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Comandor aviator (rez.),  
Doctor în ştiinţe militare, Marius - Adrian Nicoară    

 
                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” domnului 
Comandor aviator (rez.), Doctor în ştiinţe militare Marius - Adrian Nicoară.  

Marius-Adrian Nicoară, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, comandor aviator (rez.), Doctor în ştiinţe militare, specialitatea istorie, s-a născut la 
8 august 1966 în localitatea Mihăileşti din judeţul Buzău. Buzoian get-beget are o educaţie 
completă, militară de aviator şi civilă de istoric. A absolvit cursurile şcolii primare la Cislău şi 
ale şcolii generale „Vasile Voiculescu” din Pârscov. A urmat apoi Liceul 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.  
În anul 1996 a devenit licenţiat al Facultăţii de Istorie „Nicolae Iorga”, din cadrul Universităţii 
Bucureşti, în 2005 a absolvit Cursul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
universitar, la Universitatea „George Bariţiu”, Braşov, în 2014, Cursul de formator, respectiv în 
2015, Cursul evaluator al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Ministerul 



Educaţiei Naţionale. Pe linie militară din 1989 a urmat diferite cursuri de perfecţionare în 
aviaţie, respectiv psihopedagogie şi metodică la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Bucureşti. Pe linie militară şi civilă a urmat în 2001 Cursul postuniversitar de perfecţionare în 
domeniul managementului educaţional militar, din 17 ianuarie 2007 este Doctor în istorie 
militară, în 2016 a absolvit Colegiul Naţional de Apărare din Bucureşti, respectiv Cursul de 
orientare în domeniul politicilor de apărare europeană, la Colegiul European de Securitate şi 
Apărare, Bruxelles. În ierarhia militară a înaintat de la gradul de locotenent, până la cel de 
comandor aviator obţinut în anul 2011, respectiv la funcţia de comandant al Centrului de 
Instruire pentru Forţe Aeriene, actuala Şcoală de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel 
Vlaicu” de la Ziliştea-Boboc, Buzău, unde a şi predat discipline de specialitate, fiind totodată 
un experimentat manager educaţional militar şi autor de manuale militare. A fost lector 
universitar la Universitatea „George Bariţiu”, unde a predat la Facultatea de drept şi la 
Facultatea de economia comerţului, turismului şi serviciilor. Până în prezent este: - autorul a 5 
volume; - coautor la 25 volume; - coordonatorul a 19 volume; - consultant pentru 6 volume şi 
un film documentar; - îngrijitorul a 2 lucrări anastatice (6 volume), în total 58 de titluri; şi autor 
a peste 142 de articole de specialitate sau de popularizare a istoriei locale buzoiene, 
naţionale şi a aeronauticei. Două dintre cărţile la care este coautor respectiv coordonator, se 
găsesc în colecţia „Biblioteca Marii Uniri 1 decembrie 1918 – Alba Iulia, 4 iunie 2020 Trianon 
1100 volume” secţiunea „În apărarea Marii Uniri”.  A obţinut: în 2013, Premiul „General de 
brigadă Constantin Hîrjeu,” al Statului Major General, pentru volumul „Aeronautica Militară 
Română”; în 2020 - Premiul „Sublocotenent Ioan R. Marinescu” al Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria” pentru volumul „Monografia unui lăcaş al identităţii naţionale. Biserica 
şi Cimitirul Eroilor din Buzău,”; şi Premiul special pentru proză din partea Uniunii Scriitorilor 
din România filiala Bucureşti, pentru lucrări dedicate Centenarului la Concursul Naţional de 
Creaţie Literară „Vasile Voiculescu” pentru volumul „În zbor spre Marea Unire,” volum care în 
2020 a obţinut Premiul „Gheorghe Buzatu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
Secţia Istorie şi Arheologie. Pentru activitatea sa, în aprilie 2020 a fost votat în unanimitate 
membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia Ştiinţe Istorice şi 
Arheologie şi a fost recompensat cu numeroase ordine, medalii şi diplome ale statului român. 
În anul 2015 a fost desemnat Omul anului în Forţele Aeriene Române în domeniile: „Istorie, 
cultură şi tradiţie miltară” şi „Învăţământ, ştiinţă şi artă militară.”, din 2019 este Cavaler al 
Ordinului „Virtutea Aeronautică”, iar în 2020 a primit medalia „Sfântului Mucenic Sava de la 
Buzău” acordată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Este implicat cu profesionalism şi 
dedicaţie, în menţinera tradiţiilor locale şi în reabilitarea şi realizarea monumentelor istorice. 
De la 1 decembrie 2017 este coordonatorul voluntar al activităţilor de Centenar al Primăriei 
Municipiului Buzău, şi membru voluntar al Consiliului de Dezvoltare a Municipiului Buzău. A 
cercetat şi documentat diverse obiective istorice din oraşul Buzău, precum reabilitarea 
Bisericii şi a Cimitirului Eroilor, realizarea galeriei istorice în aer liber „Eroii”, galeria istorică 
„Buzău oraş deschis de istorie”, „Monumentul Forţelor Aeriene Române” sau monumentul 
dedicat aniversării a 150 de ani de activitate a Căilor ferate Române la Buzău. Totodată a 
gestionat programele „Ora de istorie” şi „Personalităţi buzoiene”, desfăşurate în toate şcolile 
din oraşul Buzău. În prezent activează în domeniul privat, fiind directorul Centrului de ştiinţe 
istorice şi arheologie din cadrul Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare. 

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. 125.970/17.11.2020 

 
 

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

AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Comandor aviator (rez.),  
Doctor în ştiinţe militare, Marius - Adrian Nicoară    

 
 

                Analizând proiectul de hotărâre privind conferirea conferirea  titlului de “CETĂŢEAN 
DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Comandor aviator (rez.), Doctor în ştiinţe 
militare, Marius - Adrian Nicoară , 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.   

Marius-Adrian Nicoară, Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, comandor aviator (rez.), Doctor în ştiinţe militare, specialitatea istorie, s-a născut la 
8 august 1966 în localitatea Mihăileşti din judeţul Buzău. Buzoian get-beget are o educaţie 
completă, militară de aviator şi civilă de istoric. A absolvit cursurile şcolii primare la Cislău şi 
ale şcolii generale „Vasile Voiculescu” din Pârscov. A urmat apoi Liceul 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.  



În anul 1996 a devenit licenţiat al Facultăţii de Istorie „Nicolae Iorga”, din cadrul Universităţii 
Bucureşti, în 2005 a absolvit Cursul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 
universitar, la Universitatea „George Bariţiu”, Braşov, în 2014, Cursul de formator, respectiv în 
2015, Cursul evaluator al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale. Pe linie militară din 1989 a urmat diferite cursuri de perfecţionare în 
aviaţie, respectiv psihopedagogie şi metodică la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Bucureşti. Pe linie militară şi civilă a urmat în 2001 Cursul postuniversitar de perfecţionare în 
domeniul managementului educaţional militar, din 17 ianuarie 2007 este Doctor în istorie 
militară, în 2016 a absolvit Colegiul Naţional de Apărare din Bucureşti, respectiv Cursul de 
orientare în domeniul politicilor de apărare europeană, la Colegiul European de Securitate şi 
Apărare, Bruxelles. În ierarhia militară a înaintat de la gradul de locotenent, până la cel de 
comandor aviator obţinut în anul 2011, respectiv la funcţia de comandant al Centrului de 
Instruire pentru Forţe Aeriene, actuala Şcoală de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel 
Vlaicu” de la Ziliştea-Boboc, Buzău, unde a şi predat discipline de specialitate, fiind totodată 
un experimentat manager educaţional militar şi autor de manuale militare. A fost lector 
universitar la Universitatea „George Bariţiu”, unde a predat la Facultatea de drept şi la 
Facultatea de economia comerţului, turismului şi serviciilor. Până în prezent este: - autorul a 5 
volume; - coautor la 25 volume; - coordonatorul a 19 volume; - consultant pentru 6 volume şi 
un film documentar; - îngrijitorul a 2 lucrări anastatice (6 volume), în total 58 de titluri; şi autor 
a peste 142 de articole de specialitate sau de popularizare a istoriei locale buzoiene, 
naţionale şi a aeronauticei. Două dintre cărţile la care este coautor respectiv coordonator, se 
găsesc în colecţia „Biblioteca Marii Uniri 1 decembrie 1918 – Alba Iulia, 4 iunie 2020 Trianon 
1100 volume” secţiunea „În apărarea Marii Uniri”.  A obţinut: în 2013, Premiul „General de 
brigadă Constantin Hîrjeu,” al Statului Major General, pentru volumul „Aeronautica Militară 
Română”; în 2020 - Premiul „Sublocotenent Ioan R. Marinescu” al Asociaţiei Naţionale Cultul 
Eroilor „Regina Maria” pentru volumul „Monografia unui lăcaş al identităţii naţionale. Biserica 
şi Cimitirul Eroilor din Buzău,”; şi Premiul special pentru proză din partea Uniunii Scriitorilor 
din România filiala Bucureşti, pentru lucrări dedicate Centenarului la Concursul Naţional de 
Creaţie Literară „Vasile Voiculescu” pentru volumul „În zbor spre Marea Unire,” volum care în 
2020 a obţinut Premiul „Gheorghe Buzatu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
Secţia Istorie şi Arheologie. Pentru activitatea sa, în aprilie 2020 a fost votat în unanimitate 
membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Secţia Ştiinţe Istorice şi 
Arheologie şi a fost recompensat cu numeroase ordine, medalii şi diplome ale statului român. 
În anul 2015 a fost desemnat Omul anului în Forţele Aeriene Române în domeniile: „Istorie, 
cultură şi tradiţie miltară” şi „Învăţământ, ştiinţă şi artă militară.”, din 2019 este Cavaler al 
Ordinului „Virtutea Aeronautică”, iar în 2020 a primit medalia „Sfântului Mucenic Sava de la 
Buzău” acordată de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Este implicat cu profesionalism şi 
dedicaţie, în menţinera tradiţiilor locale şi în reabilitarea şi realizarea monumentelor istorice. 
De la 1 decembrie 2017 este coordonatorul voluntar al activităţilor de Centenar al Primăriei 
Municipiului Buzău, şi membru voluntar al Consiliului de Dezvoltare a Municipiului Buzău. A 
cercetat şi documentat diverse obiective istorice din oraşul Buzău, precum reabilitarea 
Bisericii şi a Cimitirului Eroilor, realizarea galeriei istorice în aer liber „Eroii”, galeria istorică 
„Buzău oraş deschis de istorie”, „Monumentul Forţelor Aeriene Române” sau monumentul 
dedicat aniversării a 150 de ani de activitate a Căilor ferate Române la Buzău. Totodată a 
gestionat programele „Ora de istorie” şi „Personalităţi buzoiene”, desfăşurate în toate şcolile 
din oraşul Buzău. În prezent activează în domeniul privat, fiind directorul Centrului de ştiinţe 
istorice şi arheologie din cadrul Institutului European pentru Cercetări Multidisciplinare. 

         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                                                                                          


