
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
privind acordarea titlului d€ ,,cetilean de onoare

al judelului Buziu" doamnei Adela petre

Consiliul Judetean Buzbu
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu
inregistrat5 sub nr. 8439/20.06.20t7 ;- raportul Direcfiei juridice 9i administralie public5 localS inregistrat sub
nr. 8463/2L.06.20L7 ;- avizul de legalitate al Secretarului Judelului Buz5u dat pe proiectul de
hot516re;

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

- nota de prezentare a candidatei pentru tiilu;- prevederile Regulamentului pentru acordarea titlului de ,,Cet5!ean de
onoare al jude[ului Buzbu" aprobat prin Hot516rea Consiliului Jude[ean
Buzdu nr. 13 t/26.07.20t1,

tn temeiul art.91 alin.(1), lit. ,,f" gi art.97 din Legea
nr. 2L5/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modificfirilj gi
complet5 rile u lterioare,

HorARAgrE:

Art. 1. Se acord5 titlul de ,,Cet5!ean de onoare al judetului Buzdu,,
doamnei Adela Petre pentru promovarea tradiliilor poputaie locale 9inalionale precum 9i pentru contribu[ia la formarea tinerilor megteri populari.

Art. 2. Titlul de cetdtean de onoare va fi insofit de diplomS, plachet5 9ipremiu Tn bani.



Art. 3. Secretarul judetului
autoritdtilor interesate precum 9i
Judefean BuzEu.

Buz5u va asigura
publicarea acesteia

comunicarea hot516rii
pe site-ul Consiliului

PRE9EDINTE,

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA
\
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Nr.143
BUZAU , 29 rUNrE 2c1-7

HotSr6rea a fost adoptatd cu 31 voturi -pentru,,, - voturi ,,impotrivd,',- abtineri de cei 31 consilieri judeleni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTREcTTA JU RrDrcA si norqrNrsrRATrE

PUBLTcA localA
Nr. 8463121.06.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotdrdre privind acordarea titlului de

,,Cetilean de onoare
al judefului Buzdu" doamnei Adela petre

Conform Regulamentului de acordare a titlului de ,,Cet5!ean de
onoare al Jude[ului Bt-tzdu" aprobat prin Hotd16rea Consiliului
Jude[ean Buzdu nr. L3t/2011 - art. 5, pot beneficia de un astfel detitlu personalitSli care, prin rearizdrile lor deosebite, au
promovat/promoveazd imaginea Judelului Buzdu in !ard 9i in
strdin5tate si au oblinut rezultate de exceptie in activitatea lor.

Doamna Adela Petre indeplineste aceste condi[ii 9i prin
raportare la tot ceea ce a realizat profesional 9i uman/ este cu
adevSrat indreptS;itd la aceastb recunoastere.

DIRECTOR

MIRELA



Strada pe care st5, ?n Buzdu, nu departe de centru, ar putea foarte bine
s5-i poarte numele: Strada Adela Petre. tncd de pe acum, ciind mama Adela, cumii spun admiratorii, mai poate fi v5zut5 trec6nd, mereu grdbit5, pe tr#uirut
sf6rtecat de r5ddcini incordate pe sub asfalt.

Mama Adela stSp6negte cu m5iestrie arta ascuns5 a imb5tr6nirii. N-ai spune
cd tocmai a im.plinit 84 de ani. De aproapeT5 de ani locuiegte pe strada penteleu.
In aceeagi casS cu douS corpuri, neschimbatS de peste un'secol. o gtiu bine tofi
oamenii de pe strada ei, poate 9i copacii. insd cum iese din Penteleu mai incolo, in
valul uman al oragului, prea pulini buzoieni o mai recunosc. Si ar trebui s-o stietoli m5car pentru deloc neinsemnatul fapt cE este cet5iean de onoare- al
municipiului. Pentru asta, anual, primegte o felicitare de la primErie.
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NOTA DE PREZENTARE

ADELA PETRE

Nu doar buzoienii , dar 9i tofi rom6nii ar trebui sE o
gtie pe mama Adela. Asa arfi frumos. Aga ar merita cineva numit, oficial, ,,Tezaur
Uma'n Viu". ins5 ea nu e o ,eOeta. 

-n 
primit Medalia NafionalE ,,Serviciul

Credincios", este membru al Academiei ArtelorTradilionale, un simpozion judelean
de traditii populare ii poart5 numele. C6nd, de la o vreme, a inceput sE i ie spunE
,,Mama Adela", prefuirea ei n-a mai avut nimic s5-9i adauge. Toate cuvintele
frumoase care se puteau spune despre Adela Petre, deloc pu-tine, au fost spuse.
Dar chiar a le repeta este o onoare. $i niciodatfi nu o vom face destul. pentru cE
suntem romSni, cu ochii pe capra vecinului, invidia a z[mislit 9i cuvinte ur6te
despre mama Adela. Dar pe acelea, cum spunea Borges, timpul i9i va lua pl}cuta
sarcind de a le gterge.



Cum s-a invrednicit Adela Petre de onoruri h5rdzite numai celor alegi, e ugor
de spus: a trdit. AtAt. tns5 nu oricum. A tr6it ingrijindu-;; r, nu uite nicio clipd
cin.e este si de unde vine. Iar prin asta s-a ingriiit gi Oe memoria noastrd, sE nu
uitSm nici noi cine suntem si de unde venim. t-n Oec.etul prin care a fost decoratd
in2OO2lucrul acesta at6t de simplu e spus cu nigte cuvinte grave:,,pentru crearea
9i transmiterea cu talent 9i ddruire a unor opere artistice semnificative pentru
civiliza[ia rom6neasc5 gi universalE...

Mama Adela este ceea ce se cheam5 artist popular. Jese vegminte populare,
marame, carpete, covoare. Ceva aparent inutil ?ntr-o vreme cdnd semenii'ei'poart5
lucruri de fabricalie industrialS. Cine mai are nevoie de borangicurile ei migbloase
c6nd hainele chinezegti stau in-mormane prin bazaruri ieftiie? gi totugi mama
Adela nu dovedegte de lucrat c6t ise cere. E c5utat5 munca ei. pentru cd, zice
b5tr6na, lucrul din fabric5 o fi el bun, dar nu are suflet. Cei care o admir6 p" Rd"tu
Petre gi o numesc cu dragoste 9i cu respect mama Adela nu haine, flu carpeteg5sesc la ea, ci .suflet. $i atunci ea lese zi de zi, la 84 de ani, (f5rd ochelari),pun6nd in urzealS un fir nev5zut din sufletul ei. Nev5zutul acesta le va fi atras pe
Laura Bush, pe Hillary Clinton, cdnd, vizit6nd Muzeul Satului din Bucuregti, au cerut
cSte o maramE iesit5 din mdinile sale. Sau pe coleclionarii din brecia, din
Germania, din Olanda, din Fran!a, din Statele Unite, din Canada, de peste tot din
lu me.



C6nd in urmd cu aproape B0 de ani a inceput sE deprindd umbl5tura furcii
de tors 9i a r5zboiului de lesut, nu se g6ndea cb face art5. tn suirl 

"i, 
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Sibiciului, toate fetele invSlau de mici sE fac5 haine in cas5. gi nimeni nu purta
altceva. tn sat se cregteau viermi de m5tase, reteie ;r;u;;firr'l mai sublire dec6tal pdianjenului gi fdceau borangic. C6nd se mEritau trebuiau sE ii O"i.nuq"i Ou
cununie o c5mag5 f5cut5 de ele. Nop[ile lungi de lucru la r5zboi, cu sucala 9i cu
suveica, erau gcoala lor de r5bdare, pricepere 9i frumusefe. Iar,,c}maga de nln5*
era lucrarea de diplomS, testul de maturitate.

Adela Petre a plecat din sat in
1939, c6nd nu implinise inc5 zece ani. tns5, intr-un anume fel nu avea s5-lp5r5seasc5 niciodatS. Bunica ei din partea mamei avea casa asta din penteleu,
primit5 de zestre. P6nE atunci o linuse nefolositS, st}tea in Valea Sibicului. S-amutat la orag tocmai ca sE fac5 nepoata liceul. Adela intrase la Liceul Industrial,
seclia de fesut covoare. Liceu de opt ani, cum se f5cea pe atunci. $coala era gcoal5,
iar acas5 era tot 9coa15. Bunica ?9i adusese de acas5 r5rboiut de lesut 9i o'inv5fa
pe Adela, pas cu pas, drumul lung de la gogoaga de m5tase la mara'ma de borangic.
Tot aga cum Ia 16ndul ei inv5tase de la maic5-sa, care gtia de la maicS-sa... pe unfir nev5zut, de la rnamE Ia fiic5, trecutul aluneca proaspdt in prezent gi nimic din
el nu se pierdea. Peste mulli ani, Adela Petre avea s-o Thvege pe fiica ei, Cornelia,
arta fesutului. Apoi pe nepoata ei, Cristina, acum muzeograf la Muzeul Satului din
Bucuregti. ,,Aici s-a tntrerupt firul, spune cu am5rbciune mama Adela, la strdnepofi.
Generafia asta nu mai e interesat5 de arta popularE...
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Dupd liceu a lucrat ca gestionar la Cooperativa MegtegugEreasc[. Nu-i
plScea. Dou5zeci de ani s-a dus la serviciu doar ca sd aib5 de unde se intoarce
acas5, la r5zboiul de lesut rbmas de la bunica. il are 9i acum. Lucra cu pasiune.
Din m6inile ei iegeau lucruri nespus de frumoase 9i cumva calde, vii: te opreai ca
sE le poli privi in tihnE 9i iti venea $ l" atingi cu o voluptate aparte, ca pe icoane.
Le f5cea de drag si tot de drag le d5dea, nu pe bani. I se dusese vestea.

tn 1969 a iegit brusc din anonimat. Venea pe la ea, destul de des, o gef5 de
la Comitetul Judelean de CulturS. Venea sE ia cAte o carpetS, sE se ui[e tj ndela
cum lucreaz5... TovarSga aceea, Elena Trifan, a ?nscris-o la un'concurs na[ional de
art5 populard cu o coleclie de gtergare. A luat premiul int6i. Anul urmdtor a luatpremiul Uniunii Artistilor Plastici cu o tapiserie. C6nd i-a vdzut lucr5rile, un 9ef din
Comitetul Central a dat ordin sE se. infiin[eze la Buz5u, special pentru Adela petre,
o clasS la $coala Popularb de Art5. De 43 de ani, fEiS hntrerupere, mama Adela
scoate c6te un fir din sufletul ei 9i-i inva!5 pe discipoli s5-l ieas5, nev5zut, in
u rzea 15.

Preluat articolul ,,Elogiu mamei Adela,, de Viorel Ilisoi
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