ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind conferirea titlului de cetatean de onoare
al orasului Valenii de Munte

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in :
- art.36 alin.(2) lit.e) si alin.(8) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.7 din Statutul orasului Valenii de Munte, aprobat prin hotararea nr.63/29 iulie 2003,
adoptata de catre Consiliul Local al orasului Valenii de Munte;
Tinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul intocmit
de catre Biroul administratie publica locala si raportul comisiei juridice si de disciplina, munca si
protectie sociala;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare:
Articol unic. Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI VALENII
DE MUNTE, domnului ministru Teodor - Viorel Melescanu pentru merite deosebite aduse la
dezvoltarea si cunoasterea localitatii.
Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE MUNTE,
domnului scriitor Valeriu Matei pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si cunoasterea
localitatii.
Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE MUNTE,
domnului Paul Ciprian Surugiu pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si cunoasterea
localitatii.
Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE MUNTE,
domnului Sorin Oprea pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si cunoasterea localitatii.
Se confera titlul de CETATEAN DE ONOARE AL ORASULUI VALENII DE MUNTE,
domnului profesor Crivat Stefan pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea si cunoasterea
localitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Niculae Nicoleta
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina

VALENII DE MUNTE, 27 septembrie 2018
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ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
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Nr.______/__________2018
EXPUNERE DE MOTIVE
privind propunerile de conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al
orasului VALENII DE MUNTE
Avand in vedere prevedrile legale cuprinse in :
- art.36, alin.8, din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.7 din Statutul orasului Valenii de Munte, aprobat prin Hotararea Consiliului Local
nr.63/29 iulie 2003, adoptata de Consiliul Local;
Personalitatile propuse pentru a li se conferi titlul de cetatean de onoare sunt :

Teodor Viorel Meleșcanu
Născut la data de 10 martie 1941, în localitatea Brad, județul Hunedoara, după absolvirea
Liceului Moise Nicoară din Arad, a urmat studii universitare la Facultatea de Drept din București
(1959-1964) și apoi cursuri postuniversitare de relații internaționale la Universitatea din București
(1964-1966).
În anul 1966 a fost angajat ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe; promovând
succesiv, prin examene și concursuri, până la rangul de ambasador. A îndeplinit următoarele funcții în
cadrul ministerului: atașat diplomatic la Direcția Juridică a Tratatelor (1966-1970) și secretar III la
Departamentul Organizații Internaționale, Secțiunea Tratate de dezarmare (1970-1978). În această
perioadă, a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Științe Economice și Sociale a Universității
din Geneva (1967-1968) și Institutul Internațional de Înalte Studii Internaționale din Geneva (19671970). A obținut în anul 1973 titlul științific de doctor în științe politice și drept internațional la
Universitatea din Geneva.
Între anii 1978-1985, a fost detașat ca secretar II la Misiunea Permanentă a României de pe
lângă Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de la Geneva. Revine în România în
anul 1985 în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, îndeplinind funcțiile de secretar I la
Departamentul Securitate Internațională și Dezarmare (1985-1990), subsecretar de stat, șef al
Departamentului America Latină, Asia și Africa (23 august 1990 - mai 1991) și secretar de stat (mai
1991 - 19 noiembrie 1992). În anul 1990 a fost promovat la rangul de consilier diplomatic, apoi în 1992
la cel de ambasador.
Teodor Viorel Melescanu - un diplomat și om politic român, ministru de externe în perioada
1992-1996 si din 10 noiembrie 2014 până în 18 noiembrie 2014. În perioada aprilie 2007–decembrie
2008 a fost ministru al apărării naționale . A fost senator de Prahova, ales în colegiul al treilea al acestei
circumscripții, Membru al senatului în legislatura 1996-2000. În 27 februarie 2012 a fost desemnat
director al Serviciului de Informații Externe. A fost validat în funcție de Parlamentul României în data
de 28 februarie 2012.
În afară de activitatea diplomatică și politică, Teodor Meleșcanu a desfășurat și o activitate
didactică. El predă ca profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București, Catedra de

relații internaționale, fiind titular al cursurilor "Drept internațional public", "Securitate europeană" și
"Principiile și practica diplomației". De asemenea, predă cursul "Teoria și practica negocierilor
internaționale" la cursurile de masterat ale Facultății de Științe Politice a Universității din București și
cursul "Drept internațional public" la cursurile de masterat ale Facultății de Istorie a Universității din
București.

Valeriu Matei
Născut la 31 martie 1959, în comuna Cazangic, raionul Leova, RSS Moldovenească. Studiaza la
Școala medie incompletă din satul natal (1966-1974), astăzi gimnaziul „Mihai Viteazul”', și Școala
medie nr.2 din or. Leova (1974-1976), pe care o absolvă cu medalie de aur. În 1973 debutează cu
versuri în presa pentru copii. Se remarcă în cadrul olimpiadelor din Republica Moldova la limba și
literatura română și istorie. A absolvit cu excelență Universitatea de stat „M. V. Lomonosov” din
Moscova, facultatea de istorie, specialitatea etnologia, susținând o teză despre valoarea istoricoetnologică a operei lui Nicolae Milescu Spătarul. În anii de studii cunoaște elitele culturale și literare
nonconformiste din Moscova și Sankt-Petersburg, printre care își face mulți prieteni. Exclus de la
doctorantura aceleiași facultăți ca antisovietic și naționalist (1983). Reușește să se angajeze doar în
calitate de colaborator științific inferior la muzeul de studiere a ținutului din orașul Istra (1984 - 1985),
din mai 1985, a fost ales șef al sectorului de istorie veche, arheologie și etnografie la același muzeu.
Este printre protagoniștii evenimentelor de la Uniunea Scriitorilor din Moldova din martie - mai 1987,
care pun începutul „Mișcării Democratice” din Republica Moldova. În perioada mai 1987 - martie
1990 a reprezentat Uniunea Scriitorilor din Moldova la secretariatul Uniunii Scriitorilor din Moscova.
N-a fost membru al partidului comunist. În 1989 a participat la crearea Frontului Popular din Moldova,
a fost membru în Biroul Executiv și purtător de cuvânt al formațiunii.
În 1990 a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția Leova. A fost
președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media (1990-1993), membru în Prezidiul
Parlamentului. E reales deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1994 - 2001) pe listele Partidului
Forțelor Democratice, al cărui președinte a fost (1994 - 2002). Vicepreședinte al Parlamentului (19981999), președintele Comitetului de cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (1998 - 2001).
Directorul Institutului Cultural „Mihai Eminescu” din Chișinău.
Autor al mai multor volume de poezie, apărute la Chișinău, Iași, București ș.a., apreciate de
critica literară, al piesei de teatru Prologul (Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău (1987 1988), al nuvelei istorice Peregrinările și suferințele spătarului Neculai din Milești (1988), al unor
eseuri, studii de istorie și etnologie (Pactul Ribbentrop-Moltov și agresiunea sovietică împotriva
României, 2012 ș.a.). A tradus din poezia franceză (Arthur Rimbaud ș.a.), rusă (O.Mandelstam, A.
Ahmatova ș.a.), spaniolă (Federico Garcia Lorca ș.a.). Versurile sale au fost traduse în engleză,
franceză, germană, spaniolă, rusă, greacă, suedeză, letonă, slovacă, maghiară, macedoneană, turcă ș.a.
Valeriu Matei este un poet, istoric, scriitor și om politic din Republica Moldova, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova între 1990 și 2001, membru al Academiei de Științe a Moldovei,
membru de onoare al Academiei Române inca din anul 2011.

Paul Ciprian Surugiu
Nascut la data de 23 august 1976, in orasul Turda, cunoscut după numele de scenă Fuego, este
un cântăreț român de muzică ușoară. Este absolvent al Facultății de Teatru din cadrul Universității
Ecologice, fiind actor la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești. Este moderatorul emisiunii Familia
Favorit de pe Favorit TV. Fuego a absolvit Liceul „Dr. Ion Rațiu” Turda și Facultatea de Teatru din
cadrul Universității Ecologice. Însă, în paralel cu aceste studii, în particular, Fuego a urmat cursuri de
canto. Colaborează cu Marius Țeicu - compozitor și profesor, Carmen Aldea Vlad - textier, obținând

trofeul de cristal la festivalul Șlagărul de aur de la Minsk. De asemenea a luat și premiul pentru cel mai
bun album de colinde al anului, Spre rai.
A participat la Festivalul Mamaia - Trei din Zece pentru un Spectacol - ediția a VIII-a - trofeul
concursului cu piesa - Ești visul meu - Trofeul de Cristal - pentru cea mai bună voce a Facultății de
Muzică. Marele Premiu la Festivalul - Zâmbete pe portativ, Marele Premiu de Regie pentru punerea în
scenă a spectacolelor - Reacțiune în doi - după I. L. Caragiale și Geamantanul cu amintiri".
.
Despre Fuego s-au scris deja două cărţi şi urmează a treia. Dincolo de asta, surprinde fervoarea cu
care nişte scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor, s-au avântat în laude şi comparaţii greu de imaginat.

Sorin Oprea
Nascut la data de 16 august 1962, in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, a absolvit Liceul de
Electrotehnica Ploiesti, Prahova in perioada 1977 – 1981, continua studiile cu scoala de ofiteri – specializare
Stiinte politienesti, dupa care in perioada 1990-1994 urmeaza cursurile Facultatii de Drept – Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza” – disciplina stiinte politice, in perioada 1995-1996 urmeaza cursurile
postuniversitare ale aceleasi facultati cu specializare criminalistica, apoi Specializari in domeniul
responsabilitatilor politienesti si a problemelor interne ale Politiei ,,Combaterea criminalitatii
transfrontaliere, Combaterea traficului de droguri”, actiuni sub acoperire si interventie, justitie judiciara, 35
de cursuri si seminarii internationale privind evaluarea si cooperarea in domeniul criminalitatii
transfrontaliere – Roma, Madrid, Budapesta, Praga, Berna, Liubliana, Oslo, Belgrad, Taskent, Istambul,
Ankara, Santiago de Chile, Edinburgh, Rotterdam, Montreal, Paris, Kiev, Viena, Zagreb, Washington,
Bucuresti, Curs de perfectionare, managementul serviciilor in turism, managementul proiectelor, politic
publice si fonduri europene. A absolvit studiile doctorale obtinand calificarea – doctor in domeniul ordine
publica si siguranta nationala.
Activitati desfasurate : Ofiter operativ in cadrul Politiei orasului Mizil (1985-1990), Comandant al
Politiei orasului Mizil (1990-1997) , Sef al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate si Coruptiei si
Antidrog Ploiesti (1997-2001) , Sef al Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog
Ploiesti, (2001-2003), Director al Directiei Antidrog (2003-2008), Director al Directiei de Combatere a
traficului de Persoane (2008-2009) din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspector sef al
Inspectoratului Judetean de Politie Prahova (2009-2011), Director al Agentiei Nationale Antidrog din 2011 si
in prezent.
Sorin Oprea este formatorul a numeroase echipe de ofiteri de politie de la diferite unitati de profil, a
coordonat direct intre anii 1990 -2008 mai mult de 200 de operatiuni la nivel national si local, care s-au
concentrat asupra retelelor criminale mari, cu rezultat deosebit si impact social semnificativ. Este
reprtezentantul Romaniei in Grupul orizontal de lucru al Consliului European incepand cu anul 2011, in
Consiliul de Administratie al EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction),
Corespondent permanent al Romaniei la grupul POMPIDOU – Platforma de cooperare a Consiliului Europei
privind combaterea traficului si consumului de droguri, Membru delegat al Comisiei Natiunilor Unite privind
stupefiantele (CND) – Commissin On Narcotic Drugs.
Participant la 3 proiecte privind combaterea criminalitatii organizate si a traficului de droguri
promovate de catre institutiile UE., Lider de proiect Matra privind „Lupta impotriva traficului de droguri”,
impreuna cu Tarile de Jos (2006-2007). Participa la numeroase conferinte si seminarii stiintifice cu tematica
din domeniu si totodata scrie articole si publica lucrari privind drogurile.

Stefan Crivat
Nascut la data de 24 mai 1941, in satul Homoraciu, judetul Prahova, in perioada 1955-1959 a absolvit
Liceul Teoretic Slanic si Liceul de Baieti „Ion Luca Caragiale” Ploiesti, in perioada 1959-1964 continua

studiile cu Universitatea „ C.I. Parhon” Bucuresti, Facultatea de Matematica si Fizica (1959-1960), dupa care
in perioada 1960-1964 urmeaza cursurile Facultatii de Chimie - sectia Fizica si Chimie.
In anul 1964 si-a inceput activitatea ca profesor de fizica in cadrul Liceului „ Nicolae Iorga” Valenii
de Munte. Intre anii 1991-2003 a detinut functia de director. In activitatea de conducere s-a implicat in
obtinerea unui renume la nivel national, judetean, local si chiar international al Colegiului prin urmatoarele
actiuni: preluarea intregii baze materiale a liceului ( atelier scoala, cantina si internat) de la fostul proprietar (
Uzina Mecanica Valenii de Munte ) in anul 1992; infiintarea gimnaziului in cadrul liceului in anul 1994;
obtinerea titlului de Colegiu National pentru Liceul „Nicolae Iorga”; infratirea cu licee din tara, din Franta si
din Republica Moldova; derularea lucrarilor pentru construirea Salii de Sport a liceului.
Ca profesor a activat cu pasiune, daruire, responsabilitate si competenta pentru pregatirea generatiilor
de elevi la un nivel superior, impunandu-se prin rezultate foarte bune la concursurile de fizica etapele
judetene si nationale ( 5 premii II, III si mentiuni la etapa finala a Olimpiadei de fizica) si multe premii ( I, II,
III) la etapa judeteana, printre care si premiul „SIVECO” la faza nationala a concursului de lucrari
informatica - fizica cu deplasare la un seminar in Berlin in anul 2006. A obținut în anul 1987 titlul de brevet
profesor evidentiat.
In perioada 2006-2012 a continuat activitatea de predare ca profesor pensionar.
In afara de activitatea didactica, Crivat Stefan prin functia de consilier local al Consiliului Local
Valenii de Munte ( 1992-2012) a sustinut cu responsabilitate si obiectivitate toate proiectele referitoare la
bunul mers al comunitatii locale. Totodata a detinut si functia de consilier personal al primarului in perioada
2012-2015.

Fata de cele relatate propun Consiului Local aprobarea acordarii titlului de CETATEAN DE
ONOARE AL ORASULUI Valenii de Munte, urmatorarelor persoane :
- Teodor Viorel Melescanu
- Valeriu Matei
- Paul Ciprian Surugiu
- Sorin Oprea
- Stefan Crivat

PRIMAR ,
Florin Constantin

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
BIROUL ADM PUBLICA LOCALA

Nr.______/__________2018
RAPORT
privind propunerile de conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE al
Orasului VALENII DE MUNTE
Avand in vedere prevedrile legale cuprinse in :
- art.36, alin.8, din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
art.7 din Statutul orasului Valenii de Munte, aprobat prin Hotararea Consiliului Local
nr.63/29 iulie 2003, adoptata de Consiliul Local;
Personalitatile propuse pentru a li se conferi titlul de cetatean de onoare sunt :

Teodor Viorel Meleșcanu
Născut la data de 10 martie 1941, în localitatea Brad, județul Hunedoara, după absolvirea
Liceului Moise Nicoară din Arad, a urmat studii universitare la Facultatea de Drept din București
(1959-1964) și apoi cursuri postuniversitare de relații internaționale la Universitatea din București
(1964-1966). În perioada facultății, în anul 1961, și-a satisfăcut stagiul militar obligatoriu la Școala
Militară de Ofițeri de Rezervă din Botoșani, având în prezent gradul de sublocotenent (în retragere),
arma infanterie.
În anul 1966 a fost angajat ca diplomat în Ministerul Afacerilor Externe; promovând succesiv,
prin examene și concursuri, până la rangul de ambasador. A îndeplinit următoarele funcții în cadrul
ministerului: atașat diplomatic la Direcția Juridică a Tratatelor (1966-1970) și secretar III la
Departamentul Organizații Internaționale, Secțiunea Tratate de dezarmare (1970-1978). În această
perioadă, a urmat cursuri postuniversitare la Facultatea de Științe Economice și Sociale a Universității
din Geneva (1967-1968) și Institutul Internațional de Înalte Studii Internaționale din Geneva (19671970). A obținut în anul 1973 titlul științific de doctor în științe politice și drept internațional la
Universitatea din Geneva.
Între anii 1978-1985, a fost detașat ca secretar II la Misiunea Permanentă a României de pe lângă
Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de la Geneva. Revine în România în anul
1985 în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, îndeplinind funcțiile de secretar I la Departamentul
Securitate Internațională și Dezarmare (1985-1990), subsecretar de stat, șef al Departamentului
America Latină, Asia și Africa (23 august 1990 - mai 1991) și secretar de stat (mai 1991 - 19 noiembrie
1992). În anul 1990 a fost promovat la rangul de consilier diplomatic, apoi în 1992 la cel de ambasador.
Teodor Viorel Melescanu - un diplomat și om politic român, ministru de externe în perioada
1992-1996 si din 10 noiembrie 2014 până în 18 noiembrie 2014. În perioada aprilie 2007–decembrie
2008 a fost ministru al apărării naționale . A fost senator de Prahova, ales în colegiul al treilea al acestei
circumscripții, Membru al senatului în legislatura 1996-2000. În 27 februarie 2012 a fost desemnat
director al Serviciului de Informații Externe. A fost validat în funcție de Parlamentul României în data
de 28 februarie 2012
În afară de activitatea diplomatică și politică, Teodor Meleșcanu a desfășurat și o activitate
didactică. El predă ca profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității București, Catedra de

relații internaționale, fiind titular al cursurilor "Drept internațional public", "Securitate europeană" și
"Principiile și practica diplomației". De asemenea, predă cursul "Teoria și practica negocierilor
internaționale" la cursurile de masterat ale Facultății de Științe Politice a Universității din București și
cursul "Drept internațional public" la cursurile de masterat ale Facultății de Istorie a Universității din
București.
Teodir Viorel Meleșcanu a publicat o serie largă de lucrări și publicații științifice legate de
dreptul internațional și diplomație. El este vicepreședinte al Asociației de Drept Internațional și Relații
Internaționale (ADIRI) din București, membru al Institutului de Studii Politice din București și al
Institutului Român de Studii Internaționale (IRSI).

Valeriu Matei
Născut la 31 martie 1959, în comuna Cazangic, raionul Leova, RSS Moldovenească. Studiaza la
Școala medie incompletă din satul natal (1966-1974), astăzi gimnaziul „Mihai Viteazul”', și Școala
medie nr.2 din or. Leova (1974-1976), pe care o absolvă cu medalie de aur. În 1973 debutează cu
versuri în presa pentru copii. Se remarcă în cadrul olimpiadelor din Republica Moldova la limba și
literatura română și istorie. A absolvit cu excelență Universitatea de stat „M. V. Lomonosov” din
Moscova, facultatea de istorie, specialitatea etnologia, susținând o teză despre valoarea istoricoetnologică a operei lui Nicolae Milescu Spătarul. În anii de studii cunoaște elitele culturale și literare
nonconformiste din Moscova și Sankt-Petersburg, printre care își face mulți prieteni. Este exclus de la
doctorantura aceleiași facultăți ca antisovietic și naționalist (1983). Reușește să se angajeze doar în
calitate de colaborator științific inferior la muzeul de studiere a ținutului din orașul Istra (1984 - 1985),
din mai 1985, a fost ales șef al sectorului de istorie veche, arheologie și etnografie la același muzeu.
Este printre protagoniștii evenimentelor de la Uniunea Scriitorilor din Moldova din martie - mai 1987,
care pun începutul „Mișcării Democratice” din Republica Moldova. În perioada mai 1987 - martie
1990 a reprezentat Uniunea Scriitorilor din Moldova la secretariatul Uniunii Scriitorilor din Moscova.
N-a fost membru al partidului comunist. În 1989 a participat la crearea Frontului Popular din Moldova,
a fost membru în Biroul Executiv și purtător de cuvânt al formațiunii.
În 1990 a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția Leova. A fost
președinte al Comisiei parlamentare pentru mass-media (1990-1993), membru în Prezidiul
Parlamentului. E reales deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1994 - 2001) pe listele Partidului
Forțelor Democratice, al cărui președinte a fost (1994 - 2002).. Vicepreședinte al Parlamentului (19981999), președintele Comitetului de cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană (1998 - 2001).
Directorul Institutului Cultural „Mihai Eminescu” din Chișinău.
Debut literar matur în 1980 în revista „Tineretul Moldovei” din Chișinău, după care cunoaște,
până în 1985, în Basarabia, interdicția de a publica. Din 1981 publică versuri și în presa literară din
România, fiind prezentat de Grigore Vieru, Ioan Alexandru,, Ștefan Augustin Doinaș, Lucian
Avramescu ș.a. Autor al mai multor volume de poezie, apărute la Chișinău, Iași, București ș.a.,
apreciate de critica literară, al piesei de teatru Prologul (Teatrul Național „Mihai Eminescu” din
Chișinău (1987 - 1988), al nuvelei istorice Peregrinările și suferințele spătarului Neculai din Milești
(1988), al unor eseuri, studii de istorie și etnologie (Pactul Ribbentrop-Moltov și agresiunea sovietică
împotriva României, 2012 ș.a.). A tradus din poezia franceză (Arthur Rimbaud ș.a.), rusă
(O.Mandelstam, A. Ahmatova ș.a.), spaniolă (Federico Garcia Lorca ș.a.). Versurile sale au fost traduse
în engleză, franceză, germană, spaniolă, rusă, greacă, suedeză, letonă, slovacă, maghiară, macedoneană,
turcă ș.a.
Valeriu Matei este un poet, istoric, scriitor și om politic din Republica Moldova, deputat în
Parlamentul Republicii Moldova între 1990 și 2001, membru al Academiei de Științe a Moldovei,
membru de onoare al Academiei Române inca din anul 2011.

Paul Ciprian Surugiu
Nascut la data de 23 august 1976, in orasul Turda, cunoscut după numele de scenă Fuego, este
un cântăreț român de muzică ușoară. Este absolvent al Facultății de Teatru din cadrul Universității
Ecologice, fiind actor la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești. Este moderatorul emisiunii Familia
Favorit de pe Favorit TV. Fuego a absolvit Liceul „Dr. Ion Rațiu” Turda și Facultatea de Teatru din
cadrul Universității Ecologice. Însă, în paralel cu aceste studii, în particular, Fuego a urmat cursuri de
canto. Colaborează cu Marius Țeicu - compozitor și profesor, Carmen Aldea Vlad - textier, obținând
trofeul de cristal la festivalul Șlagărul de aur de la Minsk. De asemenea a luat și premiul pentru cel mai
bun album de colinde al anului, Spre rai.
A participat la Festivalul Mamaia - Trei din Zece pentru un Spectacol - ediția a VIII-a - trofeul
concursului cu piesa - Ești visul meu - Trofeul de Cristal - pentru cea mai bună voce a Facultății de
Muzică. Marele Premiu la Festivalul - Zâmbete pe portativ, Marele Premiu de Regie pentru punerea în
scenă a spectacolelor - Reacțiune în doi - după I. L. Caragiale și Geamantanul cu amintiri".
.
Despre Fuego s-au scris deja două cărţi şi urmează a treia. Dincolo de asta, surprinde fervoarea cu
care nişte scriitori, membri ai Uniunii Scriitorilor, s-au avântat în laude şi comparaţii greu de imaginat.
Fuego - Paul Surugiu, unul dintre cei mai îndrăgiţi cântăreţi de muzica uşoară, populara si colinde.
Fuego este un mare artist care dăruieşte, dăruieşte, dăruieşte! Are o voce care te înfioară! Sarbatorile de iarna
fara colindele lui Fuego nu au farmec.

Sorin Oprea
Nascut la data de 16 august 1962, in orasul Valenii de Munte, judetul Prahova, a absolvit Liceul de
Electrotehnica Ploiesti, Prahova in perioada 1977 – 1981,continua studiile cu scoala de ofiteri – specializare
Stiinte politienesti, dupa care in perioada 1990-1994 urmeaza cursurile Facultatii de Drept – Academia de
Politie „Alexandru Ioan Cuza” – disciplina stiinte politice, in perioada 1995-1996 urmeaza cursurile
postuniversitare ale aceleiasi facultati cu specializare criminalistica, apoi Specializari in domeniul
responsabilitatilor politienesti si a problemelor interne ale Politiei,, Combaterea criminalitatii
transfrontaliere, Combaterea traficului de droguri, actiuni sub acoperire si interventie, justitie judiciara, 35 35
de cursuri si seminarii internationale privind evaluarea si cooperarea in domeniul criminalitatii
transfrontaliere – Roma, Madrid, Budapesta, Praga, Berna, Liubliana, Oslo, Belgrad, Taskent, Istambul,
Ankara, Santiago de Chile, Edinburgh, Rotterdam, Montreal, Paris, Kiev, Viena, Zagreb, Washington,
Bucuresti, Curs de perfectionare, managementul serviciilor in turism, managementul proiectelor, politic
publice si fonduri europeneA absolvit studiile doctorale obtionand calificarea – doctor in domeniul ordine
publica si siguranta nationala.
Activitati desfasurate : Ofiter operativ in cadrul Politiei orasului Mizil (1985-1990), Comandant al
Politiei orasului Mizil (1990-1997) , Sef al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate si Coruptiei si
Antidrog Ploiesti (1997-2001) , Sef al Centrului Zonal de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog
Ploiesti, (2001-2003), Director al Directiei Antidrog (2003-2008), Director al Directiei de Combatere a
traficului de Persoane (2008-2009) din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane , Inspector sef al
Inspectoratului Judeteande Politie Prahova (2009-2011), Director al Agentiei Nationale Antidrog din 20111
si in prezent.
Sorin Oprea este formatorul a numeroase echipe de ofiteri de politie de la diferite unitati de profil, a
coordonat direct intre anii 1990 -2008 mai mult de 200 de operatiuni la nivel national si local, care s-au
concentrat asupra retelelor criminale mari, cu reziltat deosebite si impact social semnificativ. Este
reprtezentantul Romaniei in Grupul orizontal de lucru al Consliului European incepand cu anul 2011, in

Consiliul de Administratie al EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction),
Corespondent permanent al Romaniei la grupul POMPIDOU – Platforma de cooperare a Consiliului Europei
privind combaterea traficului si consumului de droguri, Membru delegat al Comisiei Natiunilor Unite privind
stupefiantele (CND) – Commissin On Narcotic Drugs.
Participant la 3 proiecte privind combaterea criminalitatii organizate si a traficului de droguri
promovate de catre institutiile UE., Lider de proiect Matra privind „Lupta impotriva traficului de droguri”,
impreuna cu Tarile de Jos (2006-2007). Participa la numeroase conferinte si seminarii stiintifice cu tematica
din domeniu si totodata scrie articole si publica lucrari privind drogurile.

Stefan Crivat
Nascut la data de 24 mai 1941, in satul Homoraciu, judetul Prahova, in perioada 1955-1959 a absolvit
Liceul Teoretic Slanic si Liceul de Baieti „Ion Luca Caragiale” Ploiesti, in perioada 1959-1964 continua
studiile cu Universitatea „ C.I. Parhon” Bucuresti, Facultatea de Matematica si Fizica (1959-1960), dupa care
in perioada 1960-1964 urmeaza cursurile Facultatii de Chimie - sectia Fizica si Chimie.
In anul 1964 si-a inceput activitatea ca profesor de fizica in cadrul Liceului „ Nicolae Iorga” Valenii
de Munte. Intre anii 1991-2003 a detinut functia de director. In activitatea de conducere s-a implicat in
obtinerea unui renume la nivel national, judetean, local si chiar international al Colegiului prin urmatoarele
actiuni: preluarea intregii baze materiale a liceului ( atelier scoala, cantina si internat) de la fostul proprietar (
Uzina Mecanica Valenii de Munte ) in anul 1992; infiintarea gimnaziului in cadrul liceului in anul 1994;
obtinerea titlului de Colegiu National pentru Liceul „Nicolae Iorga”; infratirea cu licee din tara, din Franta si
din Republica Moldova; derularea lucrarilor pentru construirea Salii de Sport a liceului.
Ca profesor a activat cu pasiune, daruire, responsabilitate si competenta pentru pregatirea generatiilor
de elevi la un nivel superior, impunandu-se prin rezultate foarte bune la concursurile de fizica etapele
judetene si nationale ( 5 premii II, III si mentiuni la etapa finala a Olimpiadei de fizica) si multe premii ( I, II,
III) la etapa judeteana, printre care si premiul „SIVECO” la faza nationala a concursului de lucrari
informatica - fizica cu deplasare la un seminar in Berlin in anul 2006. A obținut în anul 1987 titlul de brevet
profesor evidentiat.
In perioada 2006-2012 a continuat activitatea de predare ca profesor pensionar.
Fata de cele relatate propunem Consiului Local aprobarea acordarii titlului de CETATEAN DE
ONOARE AL ORASULUI Valenii de Munte, urmatorarelor persoane :
- Teodor Viorel Melescanu
- Valeriu Matei
- Paul Ciprian Surugiu
- Sorin Oprea
- Stefan Crivat
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