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RAPORT   DE SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mihail KISS 

 

 

 Prin expunerea de motive înaintată de d-nii consilieri locali Géczi Gellért, d-l Kovács Lehel – 

István, d-l Magdơ János, d-l Pető Sandor și  d-l Popa Marius Cristian, în calitate de iniţiatori,  precum 

şi prin adresele Federației Române de Culturism și Fitness, Asociației Hochei Club Municipal 

„Olimpia” Brașov și  cea înaintată de d-l Bogdan Lóránd, titular al „Bogdan Lóránd I.I.” și 

administrator și proprietar al salonului de culturism și fitness  „Evolve Gym”,  se propune acordarea 

titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mihail KISS . 

Prin documentele aferente propunerii mai sus menţionate, se aduce la cunoştinţă autorităţii 

locale aspecte bibliografice care ilustrează aportul considerabil al d-lui Mihail KISS și contribuția 

adusă la creșterea prestigiului Municipiului Săcele pe plan național și internațional, în calitate de 

promotor al activității de culturism și fitness în țara noastră..   

Născut la data de  30 august 1930, d-l Mihail KISS este o personalitate marcantă a comunităţii 

săcelene, dar și al culturismului românesc, un om remarcabil, atât sub aspect profesional, cât și 

personal. Fire perseverentă și creativă, d-l Mihail KISS a reușit să înregistreze prima școală de forță 

particulară în 1967, dezvoltând, totodată, și aparatul de dezvoltare universală a mușchilor, pentru 

acesta din urmă fiindu-i conferit Certificatul de Inventator și premiul Lauri în cadrul unei festivități 

organizate la Brașov. 

Activitatea dumnealui  nu se oprește aici, domnul Kiss devenind antrenor al Clubului Sportiv 

Dinamo și Vicepreședinte al Federației Române de Culturism, de la înființarea acesteia, în 1990, până 

în anul 2000. În anul 1998 d-l Kiss devine Președintele Consiliului de Arbitraj, iar din anul 2006 

Președinte Onorific al acestei federații. În întreaga sa activitate se regăsesc peste 10.000 de sportivi 

înregistrați, având în palmares și un campion mondial în persoana d-lui László Csaba. 

Având în vedere cele prezentate mai sus şi întrunind condiţiile prevăzute în  H.C.L. nr. 

148/22.12.2009  privind Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului 

Săcele”, propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Mihail 

KISS.  
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1.  Aprobat:  PRIMAR Ec.Nistor Radu Florea   

2.  Vizat: Birou.Cont.Ad. C.j. Dascălu Bianca   

3.  Elaborat:  Inspector  Acăroaie 
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