
FERENCZ CSABA CONSILIER LOCAL

Raport de activitate

- 2008. iunie-decembrie -
in funclia de consilier local dupa validarea mandatului am avut urmdtoarea

activitate:
Activitatea in cadrul gedintelor de consiliu:

am participat la 17 din l8 gedinle ale consiliului local (singura absenld am

inregistrat in timpul concediului de odihnA) li am avut mai multe intervenfii in
legSturd cu proiectele de hotdrAre pe rol
in octombrie la trei gedinJe am indeplinit funcJia de pregedinte de gedinla
arn iniliat doud proiecte de hotdrAre privind privind organizarea referendumului
local in vederea consultarii cetdlenilor din Municipiul SfAntu Gheorghe privind
modificarea limitelor teritoriale ale judelului Covasna, respectiv aprobarea
criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate la repartilia locuinJelor
din centrele sociale (primul a fost respins, al doilea aprobat)
mai multe intrebdri gi sugestii la diverse

Activitatea in comisia de specialitate (comisia sociall):
comisia a suslinut 12 sedinfe, am participat la toate cele 12 gedinle gi affr

indeplinit obligaliile ce decurg din funcJia de pregedinte a comisiei
am iniliat reforma sistemului social, ca un prirn pas am examinat sisternul gi

criteriile de acordare a spaliilor sociale: pentru acesta am avut mai multe intAlniri
cu specialigti gi reprezentanli ai organizaSiilor nonguvernamentale din dorneniu,
in cadrul mai multor gedinle ale comisiei am elaborat criteriile de punctaj pentru
stabilirea ordinii de prioritate la repartilia locuin!elor din centrele sociale,
respectiv modificarea regulamentului de funcJionare a isntituliilor sociale,
material care a stat la baza proiectului de hotdrAre amintit
am decis acordarea ajutoarelor pentru cultele religioase

Activitatea in comisia de specialitate (comisia de tineret qi sport):
din cele 9 gedinfe ale comisiei am parlicipatla 4

am participat la alocarea sumelor privind ajutorul organizaf iilor
neguvernamentale de tineret gi sport pentru al doilea semestru al anului 2008
am luat decizie cu privire la sumele acordate de consiliu echipei de baschet gi

futsal
Participarea la modificarea gi completarea proiectului de hotdrdre initiat de

comosie,,Sf-Gheorghe sprij ind sportul".
Activitatea in comisia de validare a mandatelor:

validarea mandatelor la constituirea consiliului local
validarea a duod noi mandate de consilier

Alte activiti(i:
elaborare criteriilor de acordare a premiului Sf-Gheorghe
la cererea biroului de imagine elaborare unui material privind valorile oragului
participarea in comisia administartivd a gradiniJei ,,Csipike"
participarea in lucrdrile comisie de evaluare a activitdtii menegeriale a Teatrului
Tam6si Aron
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