
 

 
PROIECT 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

 

HOTĂRÂRE  
privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

județului Buzău” domnului Nicolae Peneș 
 
 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  16606/25.11.2020; 

- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală  
nr. 16607/25.11.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățean 
de onoare al județului Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 104/2020 privind aprobarea Statutului 
județului Buzău – forma actualizată conform Codului administrativ, 

 
În temeiul art. 104  alin. (1) lit. „e”, art. 173 alin. (1) lit. „f” şi art. 

182 din alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se acordă titlul de ”Cetățean de onoare al județului Buzău” 
domnului Nicolae Peneș – scriitor, eseist, editor, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România, în semn de recunoștință și apreciere a 
contribuției date la îmbogățirea tezaurului cultural local și național. 

 
Art. 2.  Se aprobă acordarea unui premiu în sumă de 3.000 lei net. 

 
 

 
 

 



 
 

 
Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura 

comunicarea hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, și publicarea 
acesteia pe site-ul autorității publice județene.  

 

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 

 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                  MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NR. 206 
BUZĂU, 25 NOIEMBRIE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
 
NR. 16606/25.11.2020 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
„Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului 

Peneș Nicolae 
 

 
 Prin proiectul inițiat, onorăm pe domnul Nicolae Peneș, scriitor, 

eseist și editor, născut în comuna Costești, județul Buzău, absolvent al 
Facultății de Filosofie din cadrul Universității București. 

 Nicolae Peneș, personalitate puternică a Județului Buzău, s-a 
remarcat printr-o vastă activitate culturală. 

 În anul 1990 devine membru al Societății Ziariștilor, devenind unul 
dintre colaboratorii de bază ai publicațiilor ”Totuși iubirea” și ”Vremea” 

conduse de Adrian Păunescu. 
 Din anul 1999, Nicolae Peneș este membru al Uniunii Scriitorilor din 

România.  
 Printre lucrările publicate, se numără și cele două volume 

”Alexandru Marghiloman – lordul valah”, lucrare premiată în anul 2010 
de către Academia Română cu premiul ”M. Kogălniceanu”. 

  
 Despre Nicolae Peneș se afirmă că este ”un model de vitalitate 

creatoare și de stil elegant, un lord al culturii buzoiene și naționale pe 

care o slujește cu har și cu o dăruire demnă de toată stima 
contemporanilor săi și a celor ce vin”. 

 
 Consider că este un gest de onoare pentru noi toți să acordăm 

acest titlu domnului Nicolae Peneș și să îi mulțumim pentru contribuția sa 
la sporirea patrimoniului cultural al județului. 

  
  

  

 
PREȘEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU                                     

 



 
 
      CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                  PUBLICĂ LOCALĂ 
            NR. 16606/25.11.2020 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de 
„Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului 

Peneș Nicolae 
 

 
 Proiectul de hotărâre inițiat se întemeiază pe prevederile 

regulamentului de acordare a titlului „Cetățean de onoare al Județului 
Buzău”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 104/2020. 

 Domnul Nicolae Peneș- scriitor, eseist, editor, este o personalitate 
marcantă a județului Buzău, având o vastă activitate culturală. 

 În anul 1990 devine membru al Societății Ziariștilor, devenind unul 

dintre colaboratorii de bază ai publicațiilor „Totuși iubirea” și „Vremea” 
conduse de Adrian Păunescu. 

 Din anul 1999, Nicolae Peneș este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România.  

 Printre lucrările publicate, se numără și cele două volume 
„Alexandru Marghiloman – lordul valah”, lucrare premiată în anul 2010 

de către Academia Română cu premiul „Mihail Kogălniceanu”. 
 Ca repere ale activității domnului Nicolae Peneș putem aminti: 

- 1968-1978 – Director al casei județene a Creației populare Buzău; 
- 1978-1989 – vicepreședinte al Comitetului Județean de cultură 

Buzău; 
- 1990 – membru al Uniunii Scriitorilor din România; 

- 2006, Bistrița – Premiul „G. Coșbuc” pentru volumul de poezie 
„Tăcutele iubiri”; 

- 2010 – premiul „M. Kogălniceanu” al Academiei Române. 

 
Având în vedere vasta activitate literară și numeroasele premii 

obținute, domnul Nicolae Peneș este pe deplin îndreptățit la acordarea 
titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău”. 

 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 


