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GAZDA ZOLTAN, CONSILIER LOCAL

in urma oblinerii mandatului de consilier local, dupd alegeri in activitatea desfigurati am
urmat programul PCM abordat in timpul campaniei electorale. Am participat la aproape
toate Sedinlele ordinare 5i extraordinare a CL, absenle am avut doar in timpul concediului de
odihn5, precum 5i c6nd am participat intr-o delegatie oficialS. Am participat activ in munca
CL, observaliile mele au fost urmate gi de propuneri concrete. Am muncit in cadrul comisiei
de Educa!ie 5i culturi precum gi in cadrul comisiei Juridice. Din partea CL rispund de trei
institu!ii.

Teatrul Andrei Mure$anu este cel mai aproape de domeniul meu de activitate, tocmai de
aceea am optat, ca sd rdspund de aceastd institulie. Am participat la gedinlele conducerii
administrative, 5i !in legdtura permanent cu conducerea teatrului, pentru a cunoagte gi a
rezolva problemele lor specifice. Ca memru in Consiliul de Administralie a Liceului Kos

Kdroly am fost prezent la adunirile convocate, gi m-am documentat referitor la starea
educafionalS 5i economicS a Liceului, precum gi la posibilitSlile de dezvoltare a acestuia.
Rdspund 5i pentru Scoala GeneralS Neri Szent Ftilop, unde nu am fost invitat deocamdati,
dar nici eu nu am vizitat aceasti institutie de inv515mAnt, care am sb recuperez in zilele
imediat urmitoare.

in august am participat in delegalia oficialS a CL la Kecskem6ti Hiros Napok, in oragul infrilit,
unde am avut o consultare cu primarul ora$ului referitor la schimbirile politice, economice
din ultimul timp, gi referitor la posibilitSlile de colaborare. Am iniliat colaborarea
organizaliilor non guvernamentale ale celor doui regiuni, precum gi am convenit cd cele
doui birouri Tour Info si faci reclami paralel pentru potenlialul turistic propriu, gi a oragului
infrS!it.

Ca consilier local in fiecare a doua siptim6nd am avut audientS, ca si lin legitura cu

alegitori, si cunosc problemele care le frimdnt5, gi sd incerc si le rezolv pe acestea.
Totodati am incercat si promovez ideile abordate de participanli la aceste audienfe.

in timpul mandatului, ca membru a fractiunii PCM am suslinut un Proiect de Hotir6re
referitor la organizarea unui referendum, care a fost respins de majoritate. Am avut gi un

Proiect de Hotirdre ini!iat de mine dupi scumpirea drastici a costului apei gi a canalului,
incercdnd sb reduc ceva din acest pre! exagerat, exact dupi propunerile anterioare al

GospCom-ului, dar din nefericire nu a trecut.

Gazda Zolt1n l
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