
Apelul Consiliului Județean Harghita 

 la sprijinirea familiei și a valorilor familiale  

 Noi, consilerii liber aleși ai Consiliului Județean Harghita, ne exprimăm apelul și 
sprijinul la luarea unor măsuri, care din punct de vedere demografic facilitează 
creșterea, care aduc considerație și dezvoltare, și creează  condițiile necesare sporirii   
familiilor cu copii.  

  Sub semnul respectului reciproc, români și maghiari, considerăm că este interesul 
nostru comun, să întoarcem indicatorii demografici negativi ai țării și regiunii noastre, și 
să servim viitorul nostru comun prin ajutorarea și sprijinirea copiilor născuți și care 
urmează să se nască, respectiv a familiilor care îi cresc.  

Considerăm familia, ca fiind garant al dăinuirii și prosperării comunităților 
noastre, și cel mai sigur fond de investiții economico-social și de bunăstare.  

Cetățenii contribuabili și familiile pe care le-au întemeiat, care prin plata 
contribuțiilor asigură condițiile necesare egalității șanselor, merită să aibă o șansă reală, 
pentru creșterea cu succes și în condiții sănătoase a copiilor.   

Declarăm că întemeierea familiei și conceperea copiilor, ca scop individual, este 
totodată un factor, care reprezintă și un folos comunitar. Dincolo de supraviețuire este 
singurul garant veritabil al prosperității comunității. Din acest motiv comunitatea, și 
forma de organizare la cel mai înalt nivel al acestuia statul, are obligața de a sprijinii în 
ceea mai mare măsură familiile, punându-le la dipoziție energii nu diminuându-le pe 
acestea.  

În numele familiilor contribuabile cu copii, în schimbul plății contribuțiilor, 
solicităm elaborarea unor drepturi, facilități și servicii de bunăstare familială, care ajută 
și îndeamnă la întemeierea familiei, la conceperea copiilor și la creșterea cât mai 
sănătoasă a acestora.  

 

În acest spirit, solicităm de la Guvernul și Parlamentul României, următoarele: 

 întroducerea în politicile fiscale a facilităților pentru familii, sprijinirea familiilor 

mari; 

 elaborarea  politicii demografice  familiale, fundamentată științific la nivel 

național 

 întemeierea unei opinii publice pro familie și copil; 

 elaborarea unei politici familiale, care transcede politicile de partid și cele 

naționaliste; 

 înființarea și susținerea unor creșe și grădinițe cu program prelungit; 



 învățământ după masă, înființarea și susținerea unor „after school”-uri; 

 protecția familiilor monoparentale  

 oferirea unui sprijin rezonabil familiilor mari, din partea cărora conceperea și 

creșterea mai multor  copii,  echivalează cu o asumare și o suportare mai 

accentuată a contribuțiilor; 

 elaborarea unui program pentru achiziționarea locuințelor de către familii; 

 măsuri pentru dezvoltarea și îngrijirea culturii vieții familiale sănătoase ; 

 

Din partea consiliilor locale din județul Harghita, solicităm o colaborare totală în 

următoarele: 

 

 răspuns complet la fișa de inventar al ”grupului de lucru Familia”; 

 înființarea unor servicii pentru înbunătățirea vieții familiilor 

 eliberarea potențialelor energii orientate către familii, de către sfera civilă, culte, 

asociații microregionale și composesorate. 

 

 

Albert Mátyás   Derzsi Zoltán    Portik Erzsébet-Edit 

Barti Tihamér    Ferencz-Salamon Alpár László Proca Ion 

Becica Mihai    Incze Csongor   Rácz Árpád 

Becze István    Kassay Lajos Péter   Rátz István 

Berde László    Kolcsár András   Rugină Dan-Ciprian 

Bíró Barna-Botond   Kolozsvári Tibor   Salamon Zoltán 

Borboly Csaba   Kolumbán Dávid   Sándor Barna 

Brezovszky Gheorghe-Adam Lőrincz Csilla    Sándor György 

Ciobanu Adrian-George  Mezei János    Szentes Antal 



Csillag Péter    Nagy Pál    Zakariás Zoltán 

Dajka Tünde 

Petek, Hargita megye, 2017. szeptember 29. 


