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HOTĂRÂREA NR.55 

 din 21 aprilie 2016 

 

privind acordarea distincţiei „Alae” unor personalităţi 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.8.171/21.04.2016 a Cabinetului Demnitarului,  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.44/31.03.2016 privind 

instituirea distincţiei „Alae” şi Regulamentul de acordare a distincției, aprobat prin 

acelaşi act administrativ, 

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 profesor universitar doctor Horațiu 

Suciu, pentru profesionalism, perseverenţă și excelență în domeniul său de 

activitate. 

Art.2.Se acordă  distincția „Alae” domnului doctor Kolozsváry Zoltán, pentru 

profesionalism, perseverenţă și excelență în domeniul său de activitate. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1 şi 2.  

 

 

 

PREŞEDINTE                      Contrasemnează 

Ciprian Dobre             SECRETAR 

   Paul Cosma 
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Expunere de motive 

privind acordarea distincţiei „Alae”  

unor personalități 

 

Distincția „ALAE” (în latină însemnând aripi) este cea mai importantă distincţie 

acordată de Consiliul Judeţean Mureş. Ea se poate acorda cetăţenilor români sau 

cetăţenilor străini, în timpul vieţii acestora, ca o recunoaştere şi recompensă 

morală a serviciilor aduse comunităţii judeţului Mureş. Distincția ALAE se acordă 

personalităților pentru curajul de a izbândi, puterea de a inspira și excelența în 

domeniul de activitate. 

Distincţia „ALAE” se acordă 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 conformitate cu prevederile regulamentare, propunem acordarea Distincției 

ALAE domnului Profesor Universitar Doctor Horațiu Suciu și domnului Doctor 

Zoltán Kolozsváry, personalități remarcabile a vieții științifice mureșene, cu 

implicații naționale și recunoaștere internațională.  

Propunerea noastră privind acordarea Distincției ALAE domnului Profesor 

Universitar Doctor Horațiu Suciu se fundamentează pe argumente care țin în egală 

măsură de activitatea universitară, dar în primul rând pe activitatea inovativă și 

de cercetare efectuată.  

Profesorul Horațiu Suciu a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu 

Mureș, specializarea Medicină generală, în anul 1993, iar în 2005 a obținut titlul 

științific de doctor în medicină, cu o teză având ca temă „transplantarea inimii.” 

A beneficiat de numeroase stagii de pregătire în țară și în străinătate, atât pe linia 

specializării în chirurgie cardiacă, cât și pe linie de management spitalicesc; a 

participat la 32 de cursuri postuniversitare şi cursuri de perfecţionare naţionale şi 

internaţionale; a obținut granturi și proiecte de cercetare, cu impact național și 

internațional.  
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Și-a început cariera didactică în cadrul universității care l-a format, parcurgând 

toate treptele universitare, de la preparator la profesor, iar din 2013 este membru 

al Senatului universității. În prezent, profesorul Horațiu Suciu este Şef Secţie 

Clinică Chirurgie Cardiovasculară II - adulţi şi copii în cadrul Institutului de Boli 

Cardiovasculare şi Transplant Tg. Mureş, unica secţie din ţară în care se 

efectuează corecţia chirurgicală a malformaţiilor cadiace congenitale, inclusiv la 

nou născut şi sugar; este Președinte al Colegiului Medicilor din județul Mureș. Este 

autorul a 6 cărţi de specialitate și 111 articole științifice.  

În planul activității experimentale, de numele său se leagă numeroase premiere 

naționale care țin de chirurgia cardiacă, precum și transplanturile cardiace 

realizate cu succes la Tîrgu Mureș.  

Profesorul Horațiu Suciu este membru corespondent al Academiei de Ştiinţe 

Medicale din România; membru al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară, 

Societății Române de Cardiologie, International Society for Heart and Lung 

Transplantation; European Association for Cardio-Thoracic Surgery.  

Cea de a doua propunere privind acordarea Distincției ALAE domnului Kolozsváry 

Zoltán se bazează pe activitatea de o remarcabilă ținută științifică desfășurată de-

a lungul unei vieți dedicate profesiei.  

Absolvent al Institutului Politehnic din București în domeniul de specialitate 

Mecanica Transporturilor, Domnia Sa și-a întregit formarea ca om de știință în 

urma obținerii titlului științific de doctor, la aceeași universitate.  

De-a lungul carierei, într-un veritabil cursus honorum, dl. Kolozsváry Zoltán s-a 

manifestat ca un profesionist desăvârșit în diverse ipostaze: cercetător științific și 

cadru didactic universitar, cu ani îndelungați de practică la catedră; autor de 

contribuții științifice, semnând 170 de lucrări științifice traduse în nu mai puțin de 

8 limbi de circulație; inovator cu 14 invenții, în principal în domeniul 

tratamentelor termice; creator de oportunități prin înființarea unei societăți 

comerciale - Plasmaterm SA - alături de alți cercetători; om politic activ în viața 

publică și politică locală prin asumarea funcției de consilier local timp de două 

decenii, între 1992-2012.  

Contribuțiile d-lui Kolozsváry Zoltán în domeniile mai sus amintite au fost 

recunoscute atât pe plan național – prin numirea ca membru de onoare al 

Academiei de Științe Tehnice din România, dar și pe plan internațional: Academia 

de Științe a Ungariei, Secția de Știința materialelor; Academia de Științe 

Inginerești din Ungaria; Asociația de Metalurgie a Rusiei; Academia Oamenilor de 

Știință din Silezia; Doctor Honoris Causa al Universității din Miskolc Ungaria sunt 

doar câteva din organismele internaționale care i-au recunoscut meritele.  

De asemenea, dl. Kolozsváry Zoltán a fost distins cu Ordinul Meritul Științific, 

1973; Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, 2000; Fellow of IFHTSE, 2007; 

Bernádi György emlékplakett, 2014; Diploma de Excelență a Academiei de Științe 

Tehnice din România, 2015.  

Conform Regulamentului, acordarea distincţiei ”ALAE” se va face de către 

Preşedintele Consiliul Județean Mureș într-un cadru festiv, de regulă cu ocazia 

ZILEI EUROPEI - 9 mai;  
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Prin urmare, considerăm oportună oferirea cu această ocazie a distincției „ALAE” 

domnului Profesor Universitar Doctor Horațiu Suciu și domnului Doctor Zoltán 

Kolozsváry, ca o recunoaştere şi recompensă morală a serviciilor aduse 

comunităţii judeţului Mureş. 

 

 

 

 

Preşedinte 

Ciprian Dobre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Ancuța Precup-Mătieș, consilier președinte 

Verificat: Mara Togănel, Director  
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