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H O T Ă R Â R E A   N R. 191 

                      din 28 mai 2013 

privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” 

domnului Szoboszlay Nicolae 

 

 

 

Consiliul Judeţean Cluj, întrunit în şedinţă; 

Analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului 

Cluj - “Clujean de onoare” domnului Szoboszlay Nicolae, propus de doamna consilier judeţean Steluţa 

Racolţa; 

Ţinând cont de prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 89/10.03.2011 privind instituirea titlului de Cetăţean 

de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare”; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 138/28.11.2003 privind aprobarea Statutului judeţului 

Cluj, modificată prin H.C.J. nr. 221/17.11.2005; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 53/16.08.2002, privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-

teritoriale;  

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 şi în art. 94-98 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

     Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de 

onoare” domnului Szoboszlay Nicolae. 

       Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice. 

            Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, Serviciului 

Relaţii Publice, domnului Szoboszlay Nicolae, doamnei consilier judeţean Steluţa Racolţa, precum şi 

Prefectului Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în Monitorul Oficial al 

Judeţului Cluj şi pe  pagina de internet “www.cjcluj.ro”.  

  

 

                   Contrasemnează: 

                     PREŞEDINTE,    SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

 

         HOREA-DORIN UIOREANU                                    SIMONA GACI 

 

 

 

http://www.cjcluj.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de 

 Cetăţean de Onoare al judeţului Cluj - “Clujean de onoare” domnului Szoboszlay Nicolae 

 

 

Judeţul Cluj reprezintă unul dintre judeţele care beneficiază de o viaţă culturală, artistică, 

ştiinţifică, sportivă şi muzicală extrem de intensă şi de bogată în reuşite şi performanţe. Pe parcursul 

timpului, pe teritoriul acestui judeţ au activat şi au excelat în domeniile anterior menţionate numeroase 

personalităţi care au făcut cinste şi au promovat judeţul nostru pe plan naţional sau internaţional, 

activând aidoma unor veritabili ambasadori ai judeţului Cluj.  

În acest sens, în plan sportiv se remarcă performanţele domnului Szoboszlay Nicolae, un 

veritabil simbol al fotbalului clujean, sportivul care a ferecat poarta echipei de fotbal "Universitatea" 

Cluj în perioada 1943-1952. Szoboszlay Nicolae s-a născut în anul 1925 la Orăştie, judeţul Hunedoara.  

Nicolae Szoboszlay a ajuns la "Universitatea" Cluj în toamna anului 1943, în ultimul an de 

liceu, fiind remarcat la un meci amical disputat de "studenţi" cu selecţionata Aiudului. Simbolul 

Universităţii îşi aminteşte că, încă de la început, combinaţia de culori negru cu alb i s-a sădit în suflet, 

împreună cu cântecele echipei, fredonate de corul jucătorilor. Acestea au fost primele elemente care i-

au oferit certitudinea că va iubi cu ardoare această echipă. În ceea ce priveşte atuurile care l-au ajutat 

pe Nicolae Szoboslay să se remarce ca portar, acestea au fost, în opinia specialiştilor, strategia de 

gândire, dirijarea apărării şi simţul tempoului. 

Nicolae Szoboslay este singurul supravieţuitor al echipei Universităţii Cluj plecată în bejenie, 

la Sibiu, în timpul dictatului de la Viena, după anexarea Ardealului la Ungaria. În iarna anului 1945 s-a 

reîntors în Ardeal, la Cluj. Apoi, timp de un an, a jucat la Ferar-Vasas Cluj, echipă care ulterior avea să 

se unească cu CFR Cluj, iar din 1946 s-a transferat din nou la „U” Cluj unde a jucat până în anul 1952, 

cu două pauze:  Dermagand Târgu Mureş (1947-1948) şi CS Armata Bucureşti (1948-1949). Din anul 

1953 a jucat la Armata Cluj, unde, în anul 1955, şi-a încheiat cariera.  

Pe lângă îndelungata şi prodigioasa carieră de jucător de fotbal, Szoboszlay Nicolae s-a 

remarcat şi prin calităţile sale de antrenor, conducând din această postură nu mai puţin de şase cluburi 

din Ardeal: Dermata Cluj, "U" Cluj, CFR Cluj, Arieşul Turda, ISCT şi Corvinul Hunedoara. De altfel, 

între anii 1976 şi 1985, a fost coordonatorul Centrului de copii şi juniori al „Universităţii” Cluj. Ca 

urmare a rezultatelor sale remarcabile în acest domeniu, în anul 1985 a primit titlul de antrenor emerit.  

În ceea ce priveşte activitatea profesională, Nicolae Szoboslay a fost un antrenor extrem de 

riguros, atent la disciplină şi conectat la metodele de pregătire moderne. Totodată, potrivit cunoscuţilor 

şi colaboratorilor, avea un spirit blând şi îşi încuraja echipa să respecte valorile şi tradiţiile strămoşeşti.  

În cei 50 de ani de activitate ca fotbalist şi antrenor, Nicolae Szoboslay a slujit cu pasiune, 

dăruire şi devotament cauza fotbalului din Cluj. Astfel, în continuarea şi completarea remarcabilei  

cariere de jucător, domnia sa a promovat, ca antrenor, numeroşi jucători apţi pentru fotbalul de 

performanţă. În acest sens, de numele fostului mare portar se leagă ascensiunea unor fotbalişti 

cunoscuţi, printre care Remus Cîmpeanu, Petru Emil, Vasile Suciu, Septimiu Cîmpeanu II, Zoli Iaşko, 

Alpar Meszaros, Zsolt Muzsnay, Ioan Ovidiu Sabău, Tiberiu Bălan, Cristinel Pojar şi mulţi alţii.  

Nicolae Szoboslay rămâne un simbol pentru fotbalul clujean şi un maestru emerit al 

sportului. În acest sens, considerăm a fi oportun ca aprecierea de care această fostă mare glorie a 

fotbalului clujean trebuie să se bucure din partea autorităţilor administraţiei publice judeţene şi a 

comunităţii întregului judeţ să se materializeze prin conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Judeţului – „Clujean de Onoare, marelui sportiv Nicolae Szoboslay. 



Înmânarea diplomei de Cetăţean de Onoare al Judeţului – „Clujean de Onoare” domnului 

Nicolae Szoboslay şi a însemnelor distinctive realizate în acest sens urmează a avea loc în cadrul unei 

ceremonii publice organizate de către Consiliul Judeţean Cluj. 

În conformitate cu prevederile art. 97, alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am întocmit prezentul proiect de 

hotărâre cu sprijinul Secretarului Judeţului Cluj, prin Serviciul Relaţii Publice, persoana de contact 

fiind domnul Alin-Ciprian Iuga, şef serviciu, proiect ce urmează să parcurgă etapele prevăzute în 

Regulamentul de funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj. 

 

 

CONSILIER JUDEŢEAN  

Ing. dipl. Steluţa Racolţa  

 

 
 

 

 


