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Raport de activitate pe anul 2008

Cu toate ci alegerea mea de acum o jumdtate de an in funcfia de viceprimar a fost neasteptati,

dar totugi , nu m-a prins nepregatit.inca din 2004 m-am pregatit sd ajung in consiliul local al

municipiului, sd lucrez in comisia urbanisticd ca urmare a profesiei mele de inginer constructor,

respectiv in cea economice, ca intreprinzdtor, conducitor de firmi, 9i de ce nu, ca proaspat

absolvent al facultifii de gtiinte economice.

M-am pregitit ca se-i ajut cu pregatirea 9i munca mea pe cei ce vor fi alegi in func[iile de

primar 9i viceprimari, chiar 9i fard platd, dar sd fiu eu care va ajunge in unul dintre aceste posturi,

aga ceva nu mi-a stat in gAnduri.Astfel, cAnd in urma discu[iilor gi negocierilor purtate am ajuns in

aceastd funcfie, nu am avut cum sd vorbesc despre planuri, scopuri, modul de realizare al

acestora, eventual puteam sd md folosesc de programul Pardiului Civic Maghiar 9i al candida{ilor

acestuia.

Astfel, primele luni au trecut cu cunoagterea primiriei, a problemelor administrative, a

celor din subordine, timp in care trebuiau rezolvate sarcini curente, intre desele gedin[e de comisii

9i consiliu,

impd(irea sarcinilor viceprimarilor s-a stabilit inainte de nominalizarea mea, aceastd

inlelegere este respectatd 9i azi, la care se adaugi , dupd viziunea mea ca Tn lipsa primarului

viceprimarul este primar.

in subordinea mea au ajuns Direc[ia Finanlelor Publice Municipale, serviciul economic,

compartimentul pdduri- pdguni, adici sectoarele aducdtoare de bani, dar activitatea mea s-a ldrgit

9i aceastd tendinfd se continuS.

Cdteva elemente mai importante ale activitdlii mele de viceprimar gi consilier:

. in comisa urbanisticd discutdm numai cazurile mai importante sau complicate, astfel

eliberarea autoriza[iilor de construire s-a accelerat.

. acele canui, care au fost anterior solufionate nefavorabil, le reludm

Este convingerea mea cd fiecare cerere solufionatd favorabil atrage dupd sine mulfumire, venituri

9i ajutd la dezvoltarea ora$ului-deci un pas inainte.

r am luat parte in mod activ la lucrdrile comisiei economice, in discufiile privind

cumpdrarea de imobile, in rezolvarea problemelor bugetare.



Din rezultatele mai importante ale activititlii mele de viceprimar:

ldsate la o parte pdnd acum.

Am reprezentat municipiul la mai multe intruniri, manifestafii, evenimente:

Prezenfa mea, luirile de cuvdnt rostite de mine la astfel de evenimente au subliniat mereu ci

acest fapt se datoreazd creerii posiblitafii de liberi alegere gi pentru comunitatea maghiard din

Ardeal.in persoana mea este ales prima datd dupd 1992 un viceprimar nemembru al UDMR, unul

nu mai pu{in maghiar, ca anteriorii, dar care a fost prezent la deschiderea anului gcolar intr-o

gcoald romAneascs, care se intAlnegte cu reprezentanfii comunitd{ii romilor in mod regulat, dar

ciruia nu-i este rugine ca a contribuit gi la arborarea drapelului secuiesc la intrarea primdriei,

Prioritdlile pentru anul 2009, pentru realizarea cdrora md voi strdduiin primul rdnd:

I ldentificarea, verificarea imobilelor,(in principal clSdiri) aflate in posesia

municipiului, evaluarea stdrii lor, propuneri privind folosin[a lor, reabilitarea lor-

trebuie sd fim un proprietar ordonat, ajutdnd astfel gi la imbundtdfirea aspectului

oragului.

r imbundtd[irea comunicdrii Tn interiorul primdriei, la fel 9i spre exterior,

reorg a n izd ri, dezvoltarea serviciu I ui econom ic

. imbunitdfirea rela[iilor cu unitdfile economice din orag

I Mirirea poten[ialului economic al municipiului

i Achizitionarea de terenuri in interiorul administrativ al oragului



I Noi destina[ii pentru fostele centrale termice- proiecte, parteneriate

o Reabilitarea acelor strdzi, unde trdiesc mul{i pldtitori de impozit pe un loc restrAns

9i in ultimii ani nu au beneficiat de repara{ii

r imbunStd[irea situaliei noului cartier Kolcza

$tim ci in a doua jumatate a anului trecut municipiul nu a avut probleme financiare inesemnate,

datoritd faptului c6 localitafile cu primari din cadrul UDMR au beneficiat mdcar de cea ce li s-a

cuvenit.La fel gi Sf.Gheorghe, primind probabil gi partea Baraoltului 9i TArgului Secuiesc.

Dar sd nu uitim, ce vine ugor, trece ugor,Dezvoltarea noastri trebuie asiguratd in primul rdnd de

veniturile proprii 9i munca noastrd.

Este important si avem obiective realizabile, sd nu uitdm cd promisiunile vor fi urmate de

tragere la rispundere.$tim, pentru vremuri noi este nevoie de oameni noi, care vin 9i cu idei noi'

Cred ca modificdrile din ultimul an, rezultatele notabile din a doua jumatate a anului

asigurd o temelie sigurd pentru realizdri mai semnificative in viitor'
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