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Nr. 30518/21.11.2019                                                                                      PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.____ 

din ____________________ 2019 

 

privind acordarea distincției ”ALAE” domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr. 27002/22.10.2019 al domnului consilier județean Ervin 

Molnar, raportul de specialitate al Serviciului juridic nr.30563/22.11.2019, precum și 

avizul comisiilor de specialitate, 

Ținând cont de prevederile Regulamentului de acordare a distincției, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.44/31.03.2016 privind instituirea distincţiei 

„Alae” , 

În considerarea prevederile 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. Se acordă distincţia „ ALAE” domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia, pentru 

profesionalism, perseverenţă şi excelenţă în domeniul său de activitate.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia. 

 

 

PREŞEDINTE                                  Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                        SECRETAR GENERAL 

                                          Paul Cosma  







                                                                                                                                                                                                          

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind la proiectul de hotărâre privind acordarea 

distincției ”ALAE” domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia  

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul consilier județean Ervin Molnar, cu 

referatul de aprobare nr.27002/22.10.2019, 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 prin Hotărârea Consiliul 

Judeţean Mureş nr.44/2016, se acordă personalităților 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.  

În conformitate cu prevederile regulamentare, se propune acordarea distincției ”ALAE”  

domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia, personalitate remarcabilă a sportului mureșean, 

național, european și mondial. 

Propunerea se fundamentează pe argumente care țin de multiplele performanțe 

sportive, fiind cea mai tânără campioană europeană la tenis de masă, așa cum rezultă și 

din documentele dosarului pentru acordarea distincției. 

Szőcs Bernadette Cynthia s-a născut în Târgu Mureș, la data de 5 martie 1995. Primul 

club la care a activat este CSS LPS Târgu Mureș, fiind componentă a Centrului Olimpic 

din Bistrița, până în anul 2012. Între anii 2013-2019 a activat la C.P. Lyssois L.M./Pro A, 

Superliga Franței, fiind campioană a Franței în sezonul 2013-2014 și vicecampioana 

Europei în sezonul 2014-2015 și 2018-2019, a participat la grupele Champions League, a 

fost semifinalistă în Women`s ETTU Cup, în sezonul 2015-2016. Din iulie 2019 este 

legitimată la CSA Steaua București. 

Este prima sportivă din lume calificată la Jocurile Olimpice de Tineret de la Singapore, 

din anul 2020. Palmaresul ei este bogat, câștigând numeroase campionate europene, cu 

echipa – în anul 2017 la Luxembourg, la proba dublu mixt seniori - în anul 2016 la 

Budapesta, de junioare la simplu și dublu, cu echipa României, de peste 10 ori 

campioană Balcanică de cadette, câștigătoarea Open –lor de Juniori ale Cehiei, 

Argentinei, Germaniei, Poloniei și Bahrain-ului, ale Open –lui de juniori al Ungariei, al 

Open –ul Belgiei (U21 Women`s Singles) în anul 2014, Open –ul Qatar –ului în anul 2015 și 

Open –ul Braziliei în anul 2017. 
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A fost multiplă campioană națională la copii, la simplu senioare, dublu senioare, dublu 

mixt seniori și cu echipa. Cea mai bună clasare în clasamentul mondial, a fost numărul 

14 mondial în World Rankin-ul mondial, în octombrie 2019, fiind cotată numărul 17 

mondial la senioare. A fost numărul 1 european la U21 și numărul 1 european la 

senioare din aprilie 2019 până în august 2019, fiind în prezent numărul 2 european. 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.44/2016 privind instituirea distincției ”ALAE” și Regulamentul de 

acordare a distincției, aprobat prin același act administrativ și ale art. 173 alin.(1) lit. 

„f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Propunerea de acordare a distincției a fost depusă la Consiliul Județean Mureș de 

inițiator - domnul consilier județean Ervin Molnar, cu respectarea termenului și a 

documentelor prevăzute la art.4 din Regulament.  

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” domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia, 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. 
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