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HOTĂRÂREA NR. 44 

  din 31 martie 2016 

privind instituirea distincţiei „Alae”  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.5.438/24.03.2016 a Cabinetului Președintelui, 

precum și avizele comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. „e” și cele ale alin.(6) litera „a", 

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. (1) Se instituie distincţia „Alae” ce urmează a fi acordată pentru contribuţii 

deosebite în dezvoltarea vieţii economice şi sociale a judeţului Mureş, merite 

deosebite în domeniul ştiinţei, artei, culturii şi sportului, contribuţii majore la 

dezvoltarea şi promovarea în plan naţional şi internaţional a judeţului Mureş. 

Art.2. (1) Regulamentul de acordare a distincției „Alae” este cuprins în anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. În cazuri excepţionale, când activitatea celor distinşi impune recunoaşterea 

publică a meritelor acestora, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş poate acorda 

distincţia „Alae” fără aprobarea autorităţii publice judeţene, urmând a informa 

consiliul  despre decernare în prima şedinţă ordinară. Numărul de distincţii astfel 

acordate nu poate fi mai mare de cel acordat de Consiliul Judeţean Mureş într-un an 

calendaristic.  

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică.  

 

 

PREŞEDINTE                                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                            SECRETAR 

Paul Cosma 
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Expunere de motive 

privind instituirea distincţiei „Alae”  

 

 

Dezvoltarea unei comunităţi, în general, se bazează pe creativitate, inovare 

economică şi socială, dar mai presus de acestea, pe exemplele de excelenţă ale 

acelei comunităţi, care impun meritul de a fi identificate şi corect valorificate.  

Pentru atingerea acestui deziderat, autoritatea publică judeţeană apreciază ca 

fiind necesară şi oportună instituirea unei distincţii, pentru cinstirea şi 

recunoaşterea personalităţilor care s-au remarcat prin performanţe sau merite 

deosebite în domeniul în care activează, contribuind fie la o mai bună cunoaştere 

şi recunoaştere a judeţului Mureş, fie sunt originari sau au studiat în judeţul 

nostru. 

Ca titlu al distincţiei se propune „Alae”, denumirea în limba latină a 

substantivului „aripi”. Această denumire simbolizează  avântul, eliberarea de 

condiţia de loc şi spaţiu, elevaţia pentru sublim, elanul de a depăşi condiţia 

umană. 

Această distincţie urmează a fi acordată unor personalităţi pentru contribuţii 

deosebite în dezvoltarea vieţii economice şi sociale a judeţului Mureş, merite 

deosebite în domeniul ştiinţei, artei, culturii şi sportului, contribuţii majore la 

dezvoltarea şi promovarea relaţiilor în plan naţional şi internaţional a judeţului 

Mureş. 

În cazuri excepționale, când activitatea celor distinși impune recunoașterea 

publică a meritelor acestora, propunem ca acordarea distincției să se facă de 

Președintele Consiliului Județean Mureș fără aprobarea autorității publice 

județene, urmând a informa consiliul  despre decernare în prima ședință ordinară.  

   Nr. 5.438/24.03.2016 

   Dosar VI D/1 
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Pentru considerentele mai sus arătate, propunem spre aprobare instituirea 

distincţiei „Alae” pentru profesionalism şi perseverenţă în promovarea şi 

dezvoltarea judeţului Mureş și a Regulamentului privind acordarea acesteia, 

conform proiectul de hotărâre anexat. 

  

 

Consilier județean 

Vasile Grigore Boloș 

 

Consilier județean 

Csép Éva Andrea 

 

 

Preşedinte 

Ciprian Dobre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  

Ancuța Precup-Mătieș, consilier președinte 

 

Adriana Farkas, Şef serviciu juridic  

 

Verificat:  

Mara Togănel, Director cabinet președinte 

 

Genica Nemeş, Director executiv Direcția 

Juridică 
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