
( Belgia )

Consiliul Judetean BuzEu
AvAnd in vedere:

- expunerea de motive a pre$edintelui Consiliului Judetean BuzEu
inregistratS sub nr. 3924/ 14.02.20t8;- raportul Direcliei juridice 9i administratie public5 localE inregistrat sub
nt.3925/74.02.201-B;

- avizul de legalitate al Secretarului tudelului Buz5u dat pe proiectul de
hot5 16re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotir6 re;

- prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,CetEtean de
onoare al Judetului BuzEu" aprobat prin Hot5rerea Consiliului Judetean

"i'"" iJ.'"?,t/'u;?lr'f 
t';,,n.rr,, 

,,.. ,,r,, ei art.s7 din ,"nuuff. 275/.2OO7 a administragiei publice locale, republicat5, cu modific5rile gi
completirile ulterioare,

HOTARA9TE:

Art. 1, Se acordE titlul de,,Cet5lean de onoare al ludelului BuzEu,,
domnu ui lean Pierre Van Der 14eiren pentru contribulia sa esenlialE in inilierea
9i dezvoltarea colabor;rii intre ludelul Buzdu si regiunea Flandra de Est, in
domeniul medical, servicii sociale, formare profesionalE, antreprenoriat,

Art. 2. Secretaru judetului BuzEu va asigura comunicarea hotE16rii
autoritSlilor interesate precum si publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
ludetean BuzE u.

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind acordarea ti ului de,,Cetitean de onoare

al judelului Buz5u" domnului Jean pierre Van Der Meiren

RESEDINTE,

OIL NEAGU

ONTRASEMNEAZi,
ARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI - ENTIU GAVRILA
Nr,53
BaJZAU,22

Hot5rerea a
- abtineri de

MARTIE 2018

fost adoptati cu 29 voturi .pentru,,, - voturi ,,impotrivi,,,
cei 29 consilieri iudeteni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr. 3924/ t4.O2.2OLa

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re privind acordarea ti ului de

,,Cetilean de onoare al judelului Buziu,, domnului Jean
Pierre Van Der Meiren (Belgia)

Proiectul de hotErAre iniliat este un demers de recunoastere publicd
pentru un prieten adevErat al judelului Buz5u, incd din 1991 _ domnul Jean
Pierre an Der l4eiren.

in mod constant, din pozilia de demnitar al regiunii Flandra de Est dar Si

ca om de o generozltate sufleteasc5 extraordinar5 a inleles nevoile comunit5lii
noastre 9i impreunE au fost identificate prioritdgile de colaborare cu rezuttate
pa lpabile.

Este o onoare pentru mine sE propun gi este onorant pentru Consiliul
Judelean Buzdu sE acorde Tiuul de CETAJEAN DE ONOARE unei astfet de
persona litEti.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICi 9I ADMINISTRATIE

PUBLICA LOCALA
Nr. 3925/14.O2.2018

RAPORT
la proiectu! de hotir6re privind acordarea titlului de
,,Cet5!ean de onoare al judelului Buz5,u" domnului

Jean Pierre Van Der Meiren (Belgia)

Proiectul de hot5rere initiat se intemeiazd pe prevederile Regulamentului

de acordare a titlului de ,,Cet5tean de onoare al Judeiului Buz5u,,aprobat prin

HotSrerea Consiliulul Judelean Buzdu nr. t3L/2011.
Personalitatea domnului Van Der l.4eiren, implicarea gi contribu!ia sa

nemljlocit5 gi esenlial; la dezvoltarea unui parteneriat benefic pentru judelul
BuzSu sunt argumente care il callfic5 pentr! acordarea acestui ti u.
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JEAN PIERRE VAN DER MEIREN

Anul 1991-in calitate de viceprimar la acea data a realizat prima infratire a Municipiului
Buzau, infratirea cu orasul Oudenaarde. ln acest fel echipe sportive au participat la

competitii in Belgia. Tot atunci, diferite firme au mers in Belgia pentru a lua primele
lectii de antreprenoriat.

ln 1992 a devenit deputat al Parlamentului Flandrei de Est si a inceput seria proiectelor
pentru Judetul Buzau:

> Reabilitarea Spitaluluijudetean Buzau. A inceput in j.995, dupa 3 ani de discutii cu

autoritatile buzoiene.

- Prima data a fost infiintata sectia de primiri urgente printre primele

din ta ra

- Timp de 15 ani a fost reabilitata cate o sectie a spitalului, acestea

culminand cu reabilitarea totala a sectiei de pneumologie (asa

cunoscuta "serparie") care a durat mai bine de 2 ani

- Maternitatea din Buzau a fost reabilitata si dotata cu paturi si

noptiere

> Foarte important este ca in tot acest timp, in paralel cu reabilitarile, sute de cadre
medicale, medici si asistente, au beneficiat de pregatire in lT, limba engleza si

limba franceza, cursuri ce s-au dovedit de mare folos in dezvoltarea profesionala

a acestora.

> Alte zeci de medici si asistente din Spitalul judetean Buzau, Spitalul orasenesc

Nehoiu si Spitalul Municipal Rm Sarat, au mers la Spitalul Universitar din Gent in
stagii de pregatire de cate o luna sau doua saptamani pentru a venl in contact cu

serviciile de sanatate din Belgia.

> Ajutorulfinanciar astfel oferit se ridica la peste 2 milioane de euro.
> Tot in aceasta perioada a ajutat Fundatia Sfantul Sava cu sume de bani pentru

asezamintele de la Campeni (pentru batrani) si Bisoca (pentru copii), coordonand
si grupuri de voluntari care au ajutat la reabilitarea acestor asezaminte. O mare
realizare a voluntarilor a fost dotarea cu centrala termica a scolii din Campeni.



Profesori de la Colegiul Economic Buzau au beneficiat de stagii de pregatire n

Belgia in cadrul proiectului "sprijin pentru dezvoltarea Judetului Buzau prin
pregatirea lT a profesorilor".

A organizat vizite ale femeilor intreprinzator din Buzau in Belgia

Aproape toti presedintii de Consiliu ludetean, prefectii, subrefectii, dar si alti
factori de decizie ai APL-urilor din Buzau (prlmari, consilieri) au fost in vizite de
informare organizate de Jean Pierre Van Der Meiren in provincia Flandra de Est.

ln anul 2003 a pus bazele Fundatiei Crucea Alb Galbena Buzau, printer primele
servicii de ingrijiri la domiciliu din tara, serviciu care functioneaza exemplar si

astazi, dupa 15 ani, care ajuta oamenii bolnavi din Judetul Buzau sa primeasca

servicii medicale dar si sociale la casa lor. Ajutorul financiar in acesti 15 ani se

ridica la peste 500 000 de euro

ln anul 2006 a organizat un "Program de diplomatie publica,, prin care 80 de
primari, consilieri, oameni din presa, persoane cu functii publice din Judetul
Buzau au mers in Belgia unde au intalnit oameni de afaceri, reprezentanti ale
unor firme si companii private din regiunea Flandra Orientala. Ulterior numeroase
firme din judet au participat la diferite targuri din Belgia cu produse traditionale
roma nesti.

Pentru a obtine cat mai usor ajutor financiar pentru Judetul Buzau, a organizat
vizite ale politicienilor din Parlamentul Flandrei Orientale, impreuna cu oameni
din presa nationala din Belgia, pentru ca acestia sa vada cu ce se confrunta
judetul Buzau si pentru ce se solicita sprijinulfinanciar
Pastrand acelasi scop, de a ajuta cat mai mult Judetul Buzau, a organizat vizitele a

doi dintre Guvernatorii Flandrei Orientale, Herman Balthasar si Andrd Denis,
precum si intalniri cu ambasadorii Belgiei la Bucuresti si cu ministrii sanatatii
pentru a face lobby Judetului Buzau.

ln Flandra Orientala este recunoscut ca un adevarat ambasador al Judetului
Buza u


