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Raport de activitate pe perioada iunie-2008- dec#lil?t9:Zfit8'" J@s

Bujdoso Albert Zsolt-consilier local PCM-MPP

in calitate de membru al Consiliului Local al Municipiului Sfdntu
Gheorghe, din partea Partidului Civic Maghiar-Magyar Polgari Part, referitor
la activitatea mea de consilier, ag vrea sd mentionez urmdtoarele.

in calitatea mea de licentiat in gtiinte juridice, am fost ales pregedinte
Tn cadrul Comisiei pentru administratie locali. iuridicd. ordine publici
drepturile omului .leqislatia muncii si disciplini (Comisia nr. V.). ln
aceastd Comisie in decursul perioadei de referintd au avut loc 14. gedinle,
eu ludnd parte la 12 gedinte. in cadrul acestor gedinle de comisii au fost
abordate aspectele care tin de legalitatea proiectelor de hotdrAre, avizul
pozitiv sau negativ fiind o conditie obligatorie prealabile, pentru adoptarea
anumitor proiecte de hotdrdri. Tin sd menlionez ca pe lAngd verificarea
legalitaili proiectelor, munca Comisiei nr. V., s-a concretizat in numeroase
propuneri de modificare a proiectelor de hotdrAri depuse.

Pe langd Comisia nr. V., mai sunt membru gi in Comisia
pentru tineret si sport. in cadrul acestei comisii au avit loc un nr. de 9
gedinte, eu ludnd parte la 6 gedinfe. Printre activitdlile desfdgurate in cadrul
acestei comisii pot aminti, numeroasele intAlniri cu oameni ai sportului
(antrenori, conducdtori sportivi) dar 9i munca depusd in elaborarea
proiectului ,,Sfdntu Gheorghe sprijind Sportul", proiect care odatd adoptat
de Consiliul Local stabilegte cadrul gi condi{iile finanldrii activitdlilor sportive
pentru structurile de sport respectiv asocialiile cu scop nelucrativ. Tot de
activitatea membrilor comisiei de tineret 9i sport se leagd gi acordarea
finanldrilor dentru activitdlile de sport gi tineret pentru semestrul ll., al
anului 2008.

Pe lAngd aceste comisii permanente am luat parte la lucrdrile
Comisie de atribuire a unor spalii organizaliilor non-profit in incinta casei cu
Arcade, unde in cadrul unui concurs de proiecte am atribuit Tn folosintd
gratuitd spatii pentru birouri 9i sedii pentru cdgtigdtorii concursului.

In ceea ce privegte reprezentarea Consiliului Local in unitd{ile de
invifdmdnt pregcolare, sunt membru al consiliului de administrare al
Grddinilei ,,NAPSUGAR" din zona Gdrii.

Referitor la activitatea mea la gedintele ordinare gi extraordinare a
Consiliului Local, menlionez cd dintr-un numdr de 19 gedinle linute in
perioada de referinld am participat la 17 gedinte. in cadrul gedinle am avut
numeroase interven{ii, ludri de cuvdnt 9i intrebdri adresate colegilor sau
primarului, viceprimarilori Pand la momentul de fala am iniliat, de fapt sunt
co-iniliator al unui singur proiect de hotdrdre, Proiectul de hotirdre
privind organizarea referendumului local in vederea consultirii
cetifenilor din Mun. Sf. Gheorghe privind modificarea limitelor
teritoriale ale jud. Covasna, conform initiativei legislative ,,statutul de
autonomie al Tinutului Secuiesc".



Printre ariile mele de .interes se numiri activitatea eficienti aautoritdfilor administratiei pubtice locale, transparenla decizionali, drepturile
omului, ordinea 9i t1gura1i" publicd gi nu Tn ultimul rAnd protecfia mediuluiinconjuritor, aceste fiind gi domeniile Tn care doresc si inilie z peviitor anumiteproiecte de hotirAre.

St0ntu Gheorghe, 2009-01 -29


