
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind conferirea, post-mortem,  
a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  

cercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru   
 
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
           Având în vedere: 
             - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
395/CLM/17.11.2020; 
            - raportul  de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională, înregistrat sub nr. 125.944/17.11.2020; 
            - 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, post – mortem, titlul de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 

MUNICIPIULUI BUZĂU” cercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. 
Ing. Cristea N. Chiru, născut la 6 octombrie 1926 în comuna Maia, jud Ilfov, decedat la 26 mai 
2008; 
               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. 245 

                                                     
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. 395/CLM/17.11.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind conferirea, post-mortem,  
a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  

cercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru   
 

                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) 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, post-mortem, a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL 
MUNICIPIULUI BUZĂU” cercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. 
Ing. Cristea N. Chiru.  

Cristea N. Chiru, Doctor inginer, apreciat cercetător şi renumit ameliorator în domeniul 
legumelor (6 octombrie 1926 comuna Maia, jud Ilfov - 26 mai 2008), După terminarea școlii 
primare și gimnaziale în comuna  natală și la Fierbinți-târg, a urmat cursurile liceale la Ploieşti 
la Colegiul “Petru și Pavel“ și la București la Liceul „Mihai I“, unde a şi obţinut diploma de 
bacalaureat. Studiile universitare le-a absolvit la Facultatea de Horticultură din Bucureşti în 
1952, când a obţinut titlul de inginer horticuticultor. În anul 1977 sub coordonarea renumitului 
profesor doctor docent Marin Neagu, a obținut titlul de Doctor, cu o temă privind obţinerea de 
linii de tomate pentru industrializare intitulată „Contribuții la ameliorarea soiurilor de tomate 
pentru pastă și suc”. Iniţial a lucrat la Ceptura în judeţul Prahova şi la Măgurele în judeţul 



Braşov, unde s-a ocupat de producerea de seminţe la crucifere, în special la conopidă și 
varză.  Din 1958 a fost angajat la Staţiunea de Cercetăti Legumicole (S.C.L.) Buzău, mutându 
– se cu familia la Râmnicu Sărat, începând cu luna aprilie a anului 1958 și până în anul 1983. 
La S.C.L. Buzău a desfășurat o prodigioasă activitate de creare de soiuri de ceapă și tomate, 
care s-a materializat cu brevetarea unor soiuri dintre care amintim soiurile de ceapă: Aurie de 
Buzău (1971) și Diamant (1977), precum și soiurile de tomate Buzău 1600 (1977), Buzău 22 
(1982), Buzău 47 (1982) si Diana (1986). Aceste creații de ameliorare au fost testate de Dr. 
Cristea Chiru pe suprafețe însemnate la Brăila și Gherăseni - Buzău, cu scopul mărturisit de a 
demonstra superioritatea lor în competiție cu soiurile românești și străine raionate la vremea 
respectivă. A efectuat stagii de perfecționare în Bulgaria, la Institutul Maritza din Plovdiv, în 
Polonia, la Institutul de la Skernewitze și în Ungaria, la Stațiunea Experimentalță de la 
Debretin.  Este primul ameliorator român care, în colaborare cu Doctor M. Jiroveanu de la  
Institutul de Cercetari Alimentare București, a transferat rezistența la VMT (virusul mozaicului 
tutunului) la  unele linii de tomate pentru prelucrare industrială.  A fost un participant activ la 
sesiunile de comunicări ştiintifice, a publicat peste 30 de articole şi materiale în revistele de 
specialitate și a coordonat ca secretar ştiințific o bună perioadă de timp activitatea de 
cercetare la S.C.L. Buzău. A participat, în calitate de lector, la multe instruiri ale cultivatorilor 
de legume în județ și în țară, a desfășurat o activitate susținută de aprobator republican în 
autorizarea unităților agricole producătoare de sămânță certificată. Rezultatele științifice cu un 
puternic impact în producția legumicolă din țară i-au fost recunoscute și în mod oficial, în anul 
1966 primind prin Decretul Consiliului de Stat nr. 739  Medalia „Meritul Știintific”. La S.C. 
Codlea jud Brasov, începând cu anul 1994, timp de 4 ani a realizat o colaborare cu I.N.R.A. 
Franța, cu privire la stabilirea competitivității în cultură a unor soiuri și hibrizi de ceapă 
provenind din Polonia, Franța, România, Olanda și Ungaria.  Un eveniment deosebit, cu o 
puternică încărcătură emoțională pentru Doctor Cristea Chiru a fost și participarea sa, în anul 
2007, ca pensionar invitat la sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea SCDL Buzău, când pe 
lângă Medalia și Diploma de Merit a primit si recunoștința colegilor, sintetizată magistral prin 
aprecierea publică făcută de Academicianul Cristian Hera. Realizările sale științifice, multe cu 
caracter de deschizător de drumuri pentru cercetarea agricolă românească au fost însoțite de 
un puternic impact economic în legumicultura românească. O mare parte din bogatul tezaur 
de cunoștiinţe morale, ştiinţifice și practice ale Doctor inginer Cristea Chiru a fost valorificată 
în activitatea de la Buzău, cu speranța și convingerea că lumea legumelor, a  fructelor și a 
florilor este o lume minunată în care copii și nepoții României trebuie să trăiască în armonie 
cu natura și cu semenii lor.   

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. 125.944/17.11.2020 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind conferirea, post-mortem,  
a titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”  

cercetătorului şi renumitului ameliorator în domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru   
  
 

                Analizând proiectul de hotărâre privind conferirea conferirea  titlului de “CETĂŢEAN 
DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” cercetătorului şi renumitului ameliorator în 
domeniul legumelor Dr. Ing. Cristea N. Chiru, 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.   

Cristea N. Chiru, Doctor inginer, apreciat cercetător şi renumit ameliorator în domeniul 
legumelor (6 octombrie 1926 comuna Maia, jud Ilfov - 26 mai 2008), După terminarea școlii 
primare și gimnaziale în comuna  natală și la Fierbinți-târg, a urmat cursurile liceale la Ploieşti 
la Colegiul “Petru și Pavel“ și la București la Liceul „Mihai I“, unde a şi obţinut diploma de 
bacalaureat. Studiile universitare le-a absolvit la Facultatea de Horticultură din Bucureşti în 
1952, când a obţinut titlul de inginer horticuticultor. În anul 1977 sub coordonarea renumitului 



profesor doctor docent Marin Neagu, a obținut titlul de Doctor, cu o temă privind obţinerea de 
linii de tomate pentru industrializare intitulată „Contribuții la ameliorarea soiurilor de tomate 
pentru pastă și suc”. Iniţial a lucrat la Ceptura în judeţul Prahova şi la Măgurele în judeţul 
Braşov, unde s-a ocupat de producerea de seminţe la crucifere, în special la conopidă și 
varză.  Din 1958 a fost angajat la Staţiunea de Cercetăti Legumicole (S.C.L.) Buzău, mutându 
– se cu familia la Râmnicu Sărat, începând cu luna aprilie a anului 1958 și până în anul 1983. 
La S.C.L. Buzău a desfășurat o prodigioasă activitate de creare de soiuri de ceapă și tomate, 
care s-a materializat cu brevetarea unor soiuri dintre care amintim soiurile de ceapă: Aurie de 
Buzău (1971) și Diamant (1977), precum și soiurile de tomate Buzău 1600 (1977), Buzău 22 
(1982), Buzău 47 (1982) si Diana (1986). Aceste creații de ameliorare au fost testate de Dr. 
Cristea Chiru pe suprafețe însemnate la Brăila și Gherăseni - Buzău, cu scopul mărturisit de a 
demonstra superioritatea lor în competiție cu soiurile românești și străine raionate la vremea 
respectivă. A efectuat stagii de perfecționare în Bulgaria, la Institutul Maritza din Plovdiv, în 
Polonia, la Institutul de la Skernewitze și în Ungaria, la Stațiunea Experimentalță de la 
Debretin.  Este primul ameliorator român care, în colaborare cu Doctor M. Jiroveanu de la  
Institutul de Cercetari Alimentare București, a transferat rezistența la VMT (virusul mozaicului 
tutunului) la  unele linii de tomate pentru prelucrare industrială.  A fost un participant activ la 
sesiunile de comunicări ştiintifice, a publicat peste 30 de articole şi materiale în revistele de 
specialitate și a coordonat ca secretar ştiințific o bună perioadă de timp activitatea de 
cercetare la S.C.L. Buzău. A participat, în calitate de lector, la multe instruiri ale cultivatorilor 
de legume în județ și în țară, a desfășurat o activitate susținută de aprobator republican în 
autorizarea unităților agricole producătoare de sămânță certificată. Rezultatele științifice cu un 
puternic impact în producția legumicolă din țară i-au fost recunoscute și în mod oficial, în anul 
1966 primind prin Decretul Consiliului de Stat nr. 739  Medalia „Meritul Știintific”. La S.C. 
Codlea jud Brasov, începând cu anul 1994, timp de 4 ani a realizat o colaborare cu I.N.R.A. 
Franța, cu privire la stabilirea competitivității în cultură a unor soiuri și hibrizi de ceapă 
provenind din Polonia, Franța, România, Olanda și Ungaria.  Un eveniment deosebit, cu o 
puternică încărcătură emoțională pentru Doctor Cristea Chiru a fost și participarea sa, în anul 
2007, ca pensionar invitat la sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea SCDL Buzău, când pe 
lângă Medalia și Diploma de Merit a primit si recunoștința colegilor, sintetizată magistral prin 
aprecierea publică făcută de Academicianul Cristian Hera. Realizările sale științifice, multe cu 
caracter de deschizător de drumuri pentru cercetarea agricolă românească au fost însoțite de 
un puternic impact economic în legumicultura românească. O mare parte din bogatul tezaur 
de cunoștiinţe morale, ştiinţifice și practice ale Doctor inginer Cristea Chiru a fost valorificată 
în activitatea de la Buzău, cu speranța și convingerea că lumea legumelor, a  fructelor și a 
florilor este o lume minunată în care copii și nepoții României trebuie să trăiască în armonie 
cu natura și cu semenii lor.   
         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                                                     


