
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
privind acordarea titlului de ,,cetdgean de onoare
al judelului Buziu" doamnei profesor Ana Bejan

(Republica Moldova - Soroca)

Consiliul Judetean BuzEu
Avdnd in vedere:- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Jude[ean BuzEuinregistratS sub nr. 15844/tl.ti.20t7;- raportul Direc[iei juridice 9i administra[ie public5 localE inregistrat subnr. 15845/t7.L1.20L7;

- avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buzdu dat pe proiectul dehot516re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude[ean BuzEuanexate la hotdrdre;- Hot516rea Consiliului Judetean BuzSu nr. 2tg/2012 pentru aprobareatnlelegerii de cooperare intre Jude[ul Buz5u - RomSnia si Raionul Soroca- Republica Moldova;- propunerea pregedintelui.^ Funda[iei pentru copii ,,Sf5ntul sava,,,inregistrat5 sub nr. 15213 /20L7;- prevederile Regulamentului pentru acordarea tiilului de ,,Cet5lean deonoare al Judelului Bttzdtt" aprobat prin Hotd16rea Consiliului Judetean

Buz5u nr. 13L/26.07.2011, ' - )

tn temeiul art.91 alin.(1), lit. uf,, gi art.97 din Legeanr' 2t5/200L a administraliei publice locale, repubiicatS, cu modific5rife" iicompletSrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1. Se acord5 titlul de ,,Cet5!ean de onoare al Judelului Bgzdu,,doamnei profesor ANA BEJAN (Repubrica Moldova Soroca) pentrucontribu[ia sa esen!ial5 in inifierea 9i dezvoltarea colaborbrii intre :'uOeiuiBuzdu 9i Raionul Soroca

Art. 2. Tit]yt de cetSlean de onoare va fi insofit de diptom5, plachet5 giun premiu de 3000 lei.



Art. 3. Secretarul judelului Buz5u va
autoritbtilor interesate precum 9i publicarea
Judelean BuzEu.

asigura comunicarea hot516rii
acesteia pe site-ul Consiliului

PRE9EDINTE,

MANOIL NEAGU

/\-/\-4-

ONTRASEMNEAZA,
|ECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA

Nr. 267
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd 
"y_31 

voturi -F€nttu,,, - voturi ,,impotr tvd,,,- abgineri de cei 3l consilieri jude[eni prezen[i.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 15844/ L7.LL.2OI.7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re privind acordarea titlului de

,,cet5!ean de onoare ar Judefului Buzdu,, doamnei profesor
Ana Bejan (Republica Moldova - Soroca)

Am luat act de propunerea pregedintelui Fundafiei ,,Sfdntul Sava,,, preot
profesor doctor Milea Mihai pentru declararea doamnei profesor Ana Bejan ca
cetS[ean de onoare al Judefului BuzEu 9i am insugit-o ca iniliator al proiectului
de hot5r6re f5rd rezerve 9i cu sentimentul deplin cE acest candidat merit5
recunoaFterea publicE a comunitSlii noastre judelene. Cu at6t mai mult cu c6t
doamna profesor Ana Bejan primit deja recunoagterea de nivel na[ional pentru
contribulia sa la dezvoltarea relaliilor dintre !5rile noastre 9i pentru pEstrarea
spiritului romSnesc de o parte si de alta a prutului.

Este o onoare pentru mine s5 propun plenului Consiliului Judelean Buz5u
adoptarea acestei hot516ri.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

, -'-'- ,'L<-l----,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIREcTIA JURIDIcA sT ADMINIsTRATIE

puBLrcA r-bcar_A-
Nr. 15845 / L7 .LL.ZOL7

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind acordarea titlului de

,,cetifean de onoare ar judelului Buzdu,, doamnei profesor
Ana Bejan (Republica Moldova _ Soroca)

Proiectul de hot516re inifiat se intemeiaz5 pe prevederile Regulamentului
de acordare a titlului de ,,Cet5[ean de onoare al Judelului BuzEu,, aprobat prln
Hotdr6rea consiliului Judelean Buzdu nr. 13t/2oLr.

Personalitatea doamnei profesor Ana Bejan, contribulia sa direct5,
indiferent de statutul socio-profesional de[inut, la ini[ierea 9i dezvoltarea
relafiilor de colaborare, cooperare gi prietenie intre Jude[ul BuzEu 9i Raionul
Soroca sunt tot at6tea argumente 9i criterii de calificare pentru acordarea
acestui titlu.

DIRECTOR,EXECUTIV,

MIRELA OPRE


