
Comisia de Tineret ~i Sport a Consiliului Local
al Municipiului Sfantu Gheorghe

In temeiul art.51 alin.( 4) din Legea administratiei publice locale, republicata, prezentam
urmatorul RAPORT DE ACTIVITATE al comisiei nr 6 - Tineret ~i Sport pentru anul
2011

1. COMPONENTA SI PREZENTE
TOTAL PREZENTE ABSENTE
SEDINTE

Guruianu Madalin Doru 23 22 1
(Independent/PNL) - pre~edinte
Nemes Tibor (PCM) - vicepre~edinte 23 14 9
Miklos Zoltan (UDMR) - secretar 23 21 2
Ivan Gheorghe Niculae (PNL) 23 17 6
Bodor Lorand (UDMR) 23 20 3
Tako Imre (PCM) 23 19 4
Fazakas Mihail (PCM) 23 12 11'---

II. ACTIVIT ATE

Comisia de Tineret ~i Sport, 'infiintata dupa alegerile de la 1 iunie 2008 a analizat
'intr-o atmosfera propice de lucru proiectele prezentate spre avizare ~i, urmare a
insistentei membrilor Comisiei ~i a bunelor raporturi cu noua conducere a Primariei
Sfantu Gheorghe, finantarea pentru tineret s-a mentinut la 200.000, la fel ca ~i 'in 2010,
iar cea pentru sport a scazut cu doar aproximativ 20%.

Am continuat ~i 'in 2011 promovarea programelor speciale de recompensare a
excelentei la nivelulliceenilor, intitulat "Bursele Sfantu Gheorghe"- 5 burse de cate
3000 de lei, dar ~i al sportivilor, "Bursele Sportive Sfantu Gheorghe" - 18 juniori, 7
sportivi ~i 10 antrenori.

La propunerea mea, colegii de Comisie au sustinut 'in unanimitate, iar ulterior au
fost acordate doua premii de excelenta In valoare de 3000 de lei pentru cei doi a11i~ti
exemplari care se preocupa cu trupe de tineri amatori de teatru In Sfantu Gheorghe,
Fatma Mahomed, conducatoarea actual a a Trupei Ecou, ~i Fazakas Misi, a11izanul
Trupei Osono.

Atat "Bursele pentru tineri", cat ~i "Bursele pentru sportivi", dar ~i idea unoI'
premii special pentru persoanele care se ocupa de activitatile de voluntariat sau pentru
tineri sper ca vor continua, indifferent de cine va conduce In viitor ora~ul, deoarece deja



se pot vedea efectele pozitive ~i simbolizeaza din plin recunoa~terea, aprecierea ~i
Incurajarea constanta a celor care merita din comunitatea noastra.

Am analizat propunerile ~i am acordat Impreuna cu colegii din Comisia de Tineret
~i Sport finantari pentru proiectele din 20 IO.Am continuat punerea In aplicare a
programului-cadru de sustinere a sportului, intitulat "Smntu Gheorghe sprijina
sportul!", prin care s-au pus bazele unei finantari consistente pentru sportul din
municipiu, aHit cel de masa, cat ~i cel de performanta, cu precadere echipele de prima
liga, cea de baschet feminin ~i cea de futsal, dar ~i cele de handbal masculin ~i feminin,
ping-pong, baschet masculine ~ah, atletism, ski etc. atat la seniori, dar ~i la juniori, cu
precadere prin sustinerea sectiilor Clubului Sportiv Scolaro

A~a cum reiese din procesele verbale ale ~edintelor, pe parcursul anului 2011, In
afara de acordarea avizelor pentru hotararile care au avut legatura cu tineretul sau
sportul ~i acordarea co-finantarilor municipiului pentru 2011, Comisia a avut de rezolvat
cateva cazuri speciale, iar la ~edinte au participat ca invitati dl. primar Antal Arpad, dna.
viceprimar Sztakics Eva, dna. Contabil-~ef Veress lldiko, dar ~i dna. Keresztely Irma,
inspectoarea ~e:fade la Invatamant, dl director de la Clubul Sportiv Scolar, Nemes Aron
~i diver~i oameni de sport, antrenori ~i spol1ivi din municipiul Sfantu Gheorghe.

Am prezentat ~i analizat impreuna cu colegii de comisie proiectul de hotarare,
"impreuna pentru Smntu Gheorghe", iar In urma discutiilor ~i negocierilor din plenul
Consiliului Local, s-a decis crearea unui fond special pentru proiecte multiculturale ~i
interculturale, pentru a incuraja spiritul civic, colaborarea interetnica ~i empatia
oamenilor din comunitatea noastra, indiferent de apal1enenta etnica.

Suntem convin~i ca mai sunt foarte multe lucruri de :facut In ceea ce prive~te
sustinerea activitatilor de tineret ~i sport In Sfantu Gheorghe,dar speram ca in viitorul
apropiat sa se vada urmarile recomandarilor din cadrul Comisiei de Tineret ~i SP0l1, mai
ales In bugetul din 2012 al ora~ului.

Madalin Guruianu,
Pre~edinte Comisia de Tineret ~iSport a c.L. S/ontu Gheorghe

/1.01.2012


