HOTĂRÂREA NR.71
din 25 mai 2017
privind acordarea distincţiei „ ALAE” sopranei Virginia Zeani

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând expunerea de motive nr. 10.774/ 25.05.2017 a inițiatorului, precum şi avizul
comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.43 alin.(1), coroborate cu cele ale art.98
referitoare la procedura de urgenţă din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art.91 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu cele ale
alin.(5) lit.”a”, şi în temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1. Se acordă distincţia „ ALAE” doamnei Virginia Zeani, artist liric de valoare
internaţională, pentru profesionalism, perseverenţă şi excelenţă în domeniul muzicii
de operă.
Art.2. Modelul şi descrierea distincţiei sunt conforme cu cele prevăzute în
Regulamentul privind acordarea distincţiei „ALAE”, aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.44/31.03.2016 privind instituirea distincţiei „Alae”.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Virginia Zeani.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 10.774/25.05.2017
Dosar VI/D/2

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind acordarea distincţiei „ ALAE” sopranei
Virginia Zeani

Virginia Zeani, una dintre cele mai prestigioase soprane lirice ale secolului XX, este de
origine română, născută la Solovăstru,( anul 1925), în judeţul nostru.
Cariera sa internaţională este una impresionantă, timp de 25 de ani fiind "prima donna
assoluta" a teatrului de Operă din Roma,(debut în anul 1955) unde a cântat împreună cu cei
mai renumiţi tenori, de la Beniamino Gigli şi Ferruccio Tagliavini până la Luciano Pavarotti şi
Plácido Domingo.
Unul din marile sale triumfuri a fost interpretarea rolului Desdemonei, triumf repetat când,
împreună cu ansamblul Operei din Roma, apare pe scena Operei din Berlin şi la Metropolitan
Opera House din New York.
Datorită maturităţii şi excelentei calităţi a tehnicii sale vocale, Virginia Zeani a evoluat de la
soprană de coloratură, la soprană lirică şi la soprană dramatică, ceea ce i-a permis să-şi
lărgească treptat repertoriul cu rolurile de bază din operele "Don Carlos" şi "Otello" de Verdi,
rolul Tatianei din "Eugen Oneghin" de Ceaikovski şi chiar două roluri wagneriene, Senta
din "Olandezul zburător" şi Elsa din "Lohengrin".
De-a lungul întregii sale cariere, Virginia Zeani a fost călduros omagiată pentru calităţile sale
excepţionale de dinamism teatral, vitalitate şi sensibilitate. Vocea sa demonstrează o mare
flexibilitate, emisă cu o remarcabilă competenţă tehnică, extinsă de la notele calde din
piept până la înaltele acute. Zeani cântă cu o impecabilă frazare, cu intensitate şi
convingere dramatică.
Virginia Zeani a înregistrat pe discuri mai multe albume selective şi versiuni complete ale
operelor "La Traviata" de Verdi şi "Tosca" de Puccini.
În prezent, trăieşte în Statele Unite ale Americii, unde după anul 1991 a fost şi profesoară
de canto(Distinguished Professor) la Indiana University.
Personalitatea doamnei Virginia Zeani şi cariera artistică de excepţie a acesteia, au
reprezentat cel mai important argument pentru iniţierea unui festival de operă care îi
poartă numele, în judeţul în care s-a născut, mai exact în municipiul de reşedinţă, festival
care poate aduce beneficii uriaşe de imagine localităţilor Solovăstru, Tîrgu Mureş şi nu în
ultimul rând judeţului şi chiar întregii ţări.(participarea fiind internaţională).
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/30.03.2017 pentru aprobarea participării
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi
culturale şi sociale de interes public judeţean s-a aprobat organizarea Festivalului de Operă
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„ Virginia Zeani”, în perioada 22-25 iunie 2017, în parteneriat cu Asociaţia „Together on
Top” având ca locaţie principală Palatul Culturii.
Festivalul este cel mai potrivit moment pentru celebrarea personalităţii doamnei Virginia
Zeani , prin acordarea distincţiei „ ALAE”(în latină înseamnă aripi), distincţie pe care
autoritatea publică judeţeană o conferă personalităţilor marcante , pentru „ curajul de a
izbândi, puterea de a inspira şi excelenţa în domeniu”, după cum o spune şi textul de pe
placheta sa.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, se supune dezbaterii şi aprobării
proiectul de hotărâre alăturat.

VICEPREŞEDINTE
Alexandru Cîmpeanu

Întocmit: Monica Dohotariu, consilier
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