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in urma alegerilor locale din 2008 am cdgtigat un mandat in consiliul municipal ordgenesc Sf. Gheorghe.
Astfel, activitatea mea de pdnd acum s-a completat cu o noud responsabilitate, pe care o tratez cu multd
seriozitate. in cadrul consiliului am ales ca optiune principala Comisia economicd, avdnd in vedere

experienfa mea profesionald in domeniul economic ai de management, eu fiind conducdtorul unei institulii
de formare adulli, respectiv membrd a comisiei de creditare in cadrul unei societdfi financiare. Totodatd,
activez gi in cadrul Comisiei sociale a consiliului local.
Am parlicipat cu regularitate la gedinlele de comisie, respectiv la gedinlele de consiliu, am lipsit numai in
cazun excepfionale (din motive de sindtate sau cdnd am fost in afara localitefii). in cadrul gedintelor de

comisie m-am strdduit sd pun in evidenfd modul de gdndire structurat in procesele de planificare, gi ca
principiile planificdrii pe termen lung sd fie respectate in cazul investitiilor gi a proiectelor de dezvoltare.
Consider foarte importantd existenta strategiilor, a planurilor de acfiune in cazul instituliilor subordonate
consiliului local, respectiv armonizarea lor cu planul de dezvoltare al oragului. Numai a$a se poate mentine
gi dezvolta calitatea serviciilor publice. Din pdcate, am experimentat o mare lipsa in acest domeniu: nu

existd strategii, instituliile publice igi planifica de la an la an bugetele numai pentru a-gi acoperi cheltuielile
de funcfionare, nu existd planuri concrete pentru viitor, agadar nici fonduri considerabile atrase din surse

financiare existente, guvernamentale sau internafionale, puse la dispozilie pentru dezvoltdri. in mod
concret, am propus conducerii SC. Gospodiria Comunald SA. utilizarea mai eficientd a resurselor
disponibile, atragerea de fonduri in scopul dezvoltirii serviciilor gi in mod implicit, a calitalii apei potabile.
Astfel, cregterea taxelor va deveni justificatd gi va fi mai bine acceptatd de citre populafie.
Am experimentat lipsuri gi in modalitatea de solicitare financiard, a instituliilor de invSldmdnt, gcoli gi

gradinife. In multe cazui cererile au fost incomplete gi nefondate, ingreunAnd luarea de decizii precise gi

oportune in impdrrirea banilor. Am propus solicitarea completdrii cererilor cu calcule bugetare exacte,
pentru a defini cu precizitate nevoile financiare ale acestor institulii, respectiv justificabilitatea cheltuielilor.
In cazul gradinilei Arv6cska am incercat sd introduc practica planificdrii financiare comune, impreuni cu
institulia subordonatd, grddinifa K6rcisi Csoma S6ndor, insd din cauza conflictului existent intre cele doud

institulii nu am reugit sa oblin renrltate semnificative in acest sens pdnd la sfdrgitul anului. in cazul
investiliilor infrastructurale gi a dezvoltdrii oragului, consider imporlantd, pe ldngi credite bancare,
utllizarea resurselor financiare alternative, pentru a preveni oragul de indatorarea peste mdsurd. In privinta
investitiilor, rimdnerile in urmd sunt intr-adevdr foarte mari, insd trebuie sd fim atenli sd nu ingreundm prea

mult bugetele cetdfenilor, provocdnd descregterea nivelului de trai pe termen lung. Printre altele, din acest

motiv nu am fost de acord cu volumul maririi taxei pentru apd potabild, cu toate cd necesitatea investiliilor
in acest domeniu este necesard.
Am suslinut consecvent sprijinirea financiard, a domeniului cultural, in mod special, a teatrului Tam6si
Aron. Consider eronatd modalitatea de tratare a acestei institutii culturale, asemdndtoare cu institutiile
generatoare de venit. Am propus separarea aspectului cultural de cel financiar in procesul de analizd gi

tratarea in mod corespunzdtor al situaliei.
in perioada anterioard am inaintat un proiect de hotdrdre consiliului, gi anume instituirea titlului Sf.
Gheorghe. Propunerea a fost votatd in unanimitate de consiliu, urmdnd astfel punerea ei in practicd. Scopul
titlului este crearea unui aspect general frumos gi specific oragului, prin motivarea intreprinzdtorilor gi

conducitorilor de institulii pentru asigurarea calitalii in prezentarea serviciilor, informafiilor destinate
publicului larg. Pe termen lung aceasta va contribui la crearea confortului gi a unei stdri generale bune a

localnicilor, respectiv la cregterea atractivitdlii oragului Sf. Gheorghe.
Totodatd am contribuit - ca membrd a fracfiei civice maghiare - la reahzarea proiectului de hotirdre cu
privire la referendumul local, care, din pdcate, a fost respins de consiliul local.
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