
 

HOTĂRÂREA NR. 47 

din 27 martie 2014 

privind acordarea distincţiei „ALAE” dirijorului Shinya Ozaki 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.093/26.03.2014 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică,  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. „d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit. 

„a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.43 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 97 alin.(1) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se acordă  distincția „ALAE” domnului Shinya Ozaki, dirijor permanent al 

Orchestrei Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, pentru profesionalism, perseverenţă și 

excelență în domeniul său de activitate. 

Art.2. Modelul şi descrierea distincţiei sunt prevăzute în anexa nr.1 şi nr.2, care fac 

parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Shinya Ozaki.  

 

 

PREŞEDINTE                         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                   SECRETAR 

       Paul Cosma 
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Expunere de motive 

privind acordarea distincţiei „ALAE” dirijorului Shinya Ozaki 

 

Distincția „ALAE” (în latină însemnând aripi) se acordă personalităților pentru 

curajul de a izbândi, puterea de a inspira și excelența în domeniu, cum o spune și 

textul de pe placheta sa. 

Domnul Shinya Ozaki este din 1994 dirijorul permanent al Orchestrei Simfonice a 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, instituţie publică de cultură subordonată 

Consiliului Judeţean Mureş. În anul 1999, orchestra aflată sub bagheta sa dirijorală 

a fost invitată să concerteze în Japonia, unde au înregistrat un real succes. 

Cariera sa de dirijor a început la Philadelphia (S.U.A.), fiind invitat apoi în diverse 

oraşe din Statele Unite ale Americii, Japonia şi Europa. Sub conducerea lui au 

evoluat şi diverse ansambluri corale precum Corul Filarmonicii Naţionale Ungare şi 

Osaka Choral Society, iar la noi în ţară a dirijat numeroase orchestre printre care 

şi Orchestra Filarmonicii „G. Enescu” din Bucureşti. În iunie 2001 Shinya Ozaki a 

fost răsplătit cu „Meritul schimburilor culturale” de către ambasadorul României 

în Japonia, iar în 2005 i s-a decernat „Meritul cultural în grad de comandor” de 

către preşedintele României. 

În 27 martie 2014, la Palatul Culturii din Tg.Mureș, va avea loc un concert 

extraordinar aniversar cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate a Maestrului 

Shinya Ozaki ca dirijor permanent al Orchestrei Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș. 

Având în vedere importanța majoră a acestui eveniment, considerăm oportună 

oferirea cu această ocazie a distincției „ALAE” Maestrului Shinya Ozaki, ca o 

recunoaştere şi recompensă morală a serviciilor aduse comunităţii judeţului 

Mureş.  

   

Preşedinte,  

Ciprian Dobre 
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