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                                   Nr. 31249/27.11.2019 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din 28 noiembrie  2019 

privind acordarea distincției ”ALAE” domnului Klosz Péter 

  

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr. 31247/27.11.2019 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului juridic nr.31320/28.11.2019, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere criteriile stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.44/31.03.2016 privind instituirea distincţiei ”ALAE”, 

Întrucât încetarea prematură din viață a domnului Klosz Péter constituie o împrejurare 

care justifică derogarea de la prevederile Regulamentului aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.44/31.03.2016, potrivit cărora distincția se poate acorda 

cetățenilor în timpul vieții acestora, 

Ca o recunoaștere și o recompensă morală pentru merite deosebite în domeniul sportului 

și contribuția la dezvoltarea vieții economice și sociale a județului Mureș,   

În temeiul prevederilor art.135 alin.(8), ale art.173 alin.(1) lit.”f” coroborate cu cele ale 

art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. (1) Se acordă post-mortem domnului Klosz Péter distincţia ”ALAE”, ca o 

recunoaștere pentru profesionalism, perseverenţă şi excelenţă în domeniul său de 

activitate.  

(2) Medalia, insigna și placheta, specifice distincției ”ALAE”, vor fi înmânate familiei 

domnului Klosz Péter. 

Art.2. Distincția prevăzută la alin.(1) se aduce la cunoștință publică. 

 

PREŞEDINTE                                  Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                        SECRETAR GENERAL 

                                          Paul Cosma  

 



 

         

          PREŞEDINTE   

                       Nr.3124727.11.2019  
                       Dosar VI/D/1 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind acordarea distincției ”ALAE” domnului Klosz 

Péter 

 

Distincția „ALAE” (în latină însemnând aripi) instituită de Consiliul Județean Mureș 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2016, se poate acorda cetăţenilor 

români sau cetăţenilor străini, în timpul vieții acestora, pentru  curajul de a 

izbândi, puterea de a inspira și excelența în domeniul de activitate, 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.  

Propunerea privind acordarea distincției „ALAE” domnului Klosz Péter se 

fundamentează pe argumente care țin de multiplele performanțe sportive, de 

contribuția acestuia la participarea sportivilor din Romania la concursurile 

internaționale, județul Mureș devenind anual gazda unor evenimente sportive  

internaționale de top.  

Palmaresul acestuia este bogat, punând județul Mureș pe harta triatlonului 

internațional. Astfel, din anul 2011 acesta s-a implicat activ în înființarea 

Federației Române de Triatlon, unde în primă etapă, în calitatea sa de secretar 

general al federației, practic a pus bazele funcționării federației, a organizat 

primele concursuri internaționale de triatlon și duatlon în România, a contribuit la 

participarea sportivilor din Romania la concursurile internaționale, a lansat o serie 

de programe pentru sportivi, antrenori și arbitri, care acum sunt recunoscuți de 

Federația Europeană de Triatlon (ETU), respectiv de Federația Internațională de 

Triatlon (ITU). 

Din anul 2016 domnul Klosz Péter, ocupă funcția de președinte al Federației 

Române de Triatlon și la nivelul ETU făcea parte din comisia de dezvoltare. Sub 

conducerea lui, Federația Română de Triatlon a trăit cea mai dinamică dezvoltare 

dintre federațiile europene de triatlon, iar județul Mureș și orașul Târgu Mures au 

devenit anual gazda unor evenimente sportive  internaționale de top cum ar fi 

Campionatul Balcanic de Cross Duatlon, Campionat European de Cross Duatlon și 

Cross Triatlon, Xterra, Festivalul European de Multisport și numeroase campionate 

naționale de duatlon, triatlon, aquatlon sau aquabike. Totodată, în plan local s-a 

implicat în organizarea mai multor competiții sportive dedicate comunității locale. 

Tot de numele domnului Klosz Péter se leagă și marile evenimente sportive din 

țară, cum ar fi Campionatul European de Wintertriatlon și Campionatul Mondial de  



 

 

 

Wintertriatlon din Cheile Gradiștei, Cupa Europeană de Triatlon din Mamaia, 

Campionatele Naționale de Ironman și Half Ironman din Oradea, Cluj sau Lacul 

Vidraru. 

Sub îndrumarea acestuia, sportivi din România și chiar din Târgu Mures au fost 

medaliați la Campionatele și Cupele Europene precum și Mondiale. În ultima 

perioadă, domnul Klosz Péter depunea eforturi uriașe pentru ca triatlonul din 

Romania să fie reprezentat, pentru prima dată în istorie la Jocurile Olimpice, atât 

de sportivi cât și de arbitri. Efortul lui a fost încununat de succes, pentru că deja 

este asigurată prezența unui arbitru, chiar din Târgu Mures, iar România are șanse 

reale să fie reprezentată și de o sportivă. 

Klosz Péter avea planuri mari pentru viitor, dorea să organizeze și un Campionat 

Mondial de Multisport în județul Mureș. 

A fost 100% dedicat acestei comunități. Întotdeauna a colaborat bine, corect și 

eficient cu instituțiile partenere. Devenise un exemplu pe plan local și  național  

prin felul în care gestiona cauza triatlonului românesc, și devenise exemplu și pe 

plan internațional. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, dar și de încetarea prematură din viață a 

domnului Klosz Péter, prin derogare de la prevederile Regulamentului de acordare a 

distincției, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2016, se 

propune acordarea post-mortem a distincției ”ALAE” domnului Klosz Peter, ca o 

recunoaștere și recompensă morală  a serviciilor aduse comunității județului Mureș, 

în timpul vieții. 

 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc 

 

 

 

 



 

         

          PREŞEDINTE   

                       Nr.31320/28.11.2019  
                       Dosar VI/D/1 
 
 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind acordarea distincției ”ALAE” domnului Klosz 

Péter 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, 

cu referatul de aprobare nr.31247/27.11.2019, precum şi legislaţia primară şi 

secundară în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de 

competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de 

tehnică legislativă, precizăm următoarele: 

Distincția „ALAE” (în latină însemnând aripi) instituită de Consiliul Județean Mureș 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2016, se poate acorda cetăţenilor 

români sau cetăţenilor străini, în timpul vieții acestora, pentru  curajul de a 

izbândi, puterea de a inspira și excelența în domeniul de activitate, 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.  

Propunerea privind acordarea distincției „ALAE” domnului Klosz Péter se 

fundamentează pe argumente care țin de multiplele performanțe sportive, de 

contribuția acestuia la participarea sportivilor din Romania la concursurile 

internaționale, județul Mureș devenind anual gazda unor evenimente sportive  

internaționale de top.  

Ținând cont de cele mai sus expuse, dar și de încetarea prematură din viață a 

domnului Klosz Péter, prin derogare de la prevederile Regulamentului de acordare a 

distincției, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2016, se 

propune acordarea post-mortem a distincției ”ALAE” domnului Klosz Peter, ca o 

recunoaștere și recompensă morală  a serviciilor aduse comunității județului Mureș, 

în timpul vieții. 

Cu toate că, prevederile Regulamentului și anexei la Regulament sunt inaplicabile 

în privința efectelor juridice față de persoana decedată, în considerarea activității 

desfășurate în tipul vieții sale, se propune acordarea medaliei, plachetei și insignei, 

specifice distincției, care vor fi înmânate familiei acesteia. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice, 

precizăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „f” din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, aceasta exercită  alte atribuții 

prevăzute de lege, inclusiv cele care vizează punerea în aplicare a hotărârilor 

adoptate de plen, în speță Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2016.  



 

 

 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

acordarea distincției ”ALAE” domnului Klosz Péter, îndeplineşte condiţiile legale 

pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Lefter Erika – 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 
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