
HOI\dE I ARTICOL= i GF.L=RIE I CAF.TE t FF.RTEF.IERI I f.,3I'{TACT

Din iunie 2008

mAuAuN DoRU GURUIANU
Consilier Local Independent gi Pregedinte al Comisiei de Tineret qi Sport a Consiliului
Local al Municipiului SfAntu Gheorghe incep0nd cu data de 20 iunie 2008

,,N-om intrat tn politicd Si nu sunt tmpotriva nimdnui.
Fidel unei ftlosotii care m-o cdlduzit o via(d,
vreou sd construiesc, nu sd demolez.
Vreau sd fiu Pentru, nu impotrivd.
Vreau sd spun DA, in loc de NU!
Vreau sd privesc spre Viitor, nu in Trecut."

in temeiul art.5l alin.(4) din Legea administraliei publice locale, republic atd, prezint urmdtorul

RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2008 (20 iunie - 31 decembrie)

I. PREZENTE

1. Consiliul Local al Municipiului Sfflntu Gheorghe.
18 gedin{e. Prezent la toate cele 18 qedinfe de Consiliu.

2. Comisia de Tineret qi Sport - pregedinte
9 gedin{e. Prezent la toate cele 9 qedin{e de Comisie.

3. Comisia Juridici - membru
13 gedinfe. Prezent la toate cele 13 gedin{e de Comisie.

II. ACTIVITATE

Proiectele de hotdrAri pe care le-am susfinut prin votul meu favorabil, dar gi prin
participarea la dezbateri in plen gi in cadrul comisiilor de specialitate au adus deja sau urmeazd, sd

aducd in viitor beneficii in via{a oragului.
Am condus toate gedinfele Comisiei de Tineret gi Sport gi am participat la cele ale

Comisie Juridice, analizdnd intr-o atmosferd propice de lucru, impreund cu colegii consilieri,
indiferent de culoarea politicS, proiectele prezentate spre avizare, majoritatea dintre proiecte
primind avizul favorabil, dar beneficiind qi de observaliile de formd sau fond, atunci cAnd a fbst
cazul sd fie completate prin amendamente.
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Tineret gi Sport

Am avut intdlniri cu tinerii din Sfdntu Gheorghe in cadre formale - in sala Consiliului
Local, dar gi informale - Clubul de Tineret din C.N.M.V., pentru "a lua pulsul" migcdrilor de
tineret din municipiu, pentru a le sprijini iniliativele gi pentru a le afla pdrerea despre subiectele
puse in discufie in cadrul Consiliului Local.

Am analizatpropunerile gi am acordat impreun[ cu colegii din Comisia de Tineret gi

Sport finan{drile pentru semestrul II din 2008. Am inifiat, discutat in comisii gi cu oameni de
sport din municipiu gi, in final, a fost aprobat printr-o hotdrdre, un program-cadru de sus{inere a
sportului, intitulat "Sfdntu Gheorghe sprijin[ sportul!" gi prin care sper sd se pund bazele unei
finanfdri consistente pentru sportul din municipiu, atAt cel de mas6, cdt gi cel de performan{d.

Am participat la gedin{e cu reprezentanfii Prim[riei gi cu ceilalli pregedinfi de Comisii
pentru stabilirea unor strategii de promovare a zonei, dar gi de atragere a tinerilor care nu-gi mai
doresc sd se intoarcd in zon6, oferindu-le acestora perspective noi gi speranfe prin construirea de
locuinfe, dar gi prin punerea bazelor pentru dezvoltarea unui orag mai curat, mai civilizat, mai
ofertant pentru investitori.

La propunerea mea au fost premia{i sportivii care au reprezentat Sfdntu Gheorghe la
Olimpiada de la Beijing:2luptdtoare gi un gimnast, dar gi antrenorii lor.

Am participat alituri de 6 tineri din Sffintu Gheorghe la Campionatele Regionale gi

Nalionale de Dezbateri Academice, unde tinerii au reugit sd reprezinte cu succes comunitatea,
ob{inAnd locurile I gi III la vorbitori.

Am acordat lunar o bursd unui tdndr sportiv din SfAntu Gheorghe, Andrei Mari, care a
reugit sd urce intre primii 30 de tenismeni din Romdnia la categoria sa de v6rstd gi am propus
acordarea mai multor burse ale oragului, "ale comunitdtii", pentru tineri talentati din municipiu,
sportivi sau artigti.

Am propus gi a fost adoptatd reducerea tarifului la numai 3 lei pentru elevi, studenli gi

pensionari pentru piscina din orag.

Culturl pi Religie

Am sprijinit inifiativele conducerii Teatrului "Andrei Mureganu" gi am susfinut acordarea
unui sprijin financiar de 100.000 lei pentru organizarea celei de-a doua edilii a Festivalului
TAMper2, dar gi alocarea celor 1.000.000 de la bugetul central pentru inceperea construcfiei unui
sediu nou.

Am sprijinit alocarea unor fonduri publice de la C.L. gi C.J. pentru incdlzirea catedralei
din Sf6ntu Gheorghe.

Am sprijinit acordarea a 2000 de lei c[tre pictorul din orag, Ramon Grosos, care este
singurul artist romdn care a primit in 2008 doud premii internafionale in ltalia: ,,Michelangelo
Buonarroti" gi premiul ,,Caria Drepturilor Omului".



Mediu inconjurltor

Am iniliat gi dezvoltat un plan de refacere a parcurilor din municipiu, inceputul fiind frcut
in Piafa Andrei $aguna.

Am fost responsabil pentru Sf6ntu Gheorghe de proiectul "Adoptd un rdu", dezvoltat de
Asociafia "Salvali Dunirea gi Delta gi am curdlat c6fiva kilometri pe malul rAului Olt la ieqirea
spre Chilieni.

Am participat la programul de impodobire a oragului "Lumini de Crdciun 2008", cu idei,
dar gi prin atragerea de fonduri de la sponsori.

Comisii speciale

Sunt membru in "Comisia de verificare arealizdrii contractelor de management ale
directorilor institufiilor de cultur6" $i am avut o intAnire cu directorul Teatrului "Tamasi Aron", in
urrna cdreia s-a hotdrdt finanfarea festivalului de teatru "Reflex 2009".

Am fdcut parte din Comisia de acordare a spafiilor pentru ONG-uri in Casa cu Arcade gi

in urma unui proces legal gi echitabil au fost acordate sedii celor mai importante l0 asocialii din
zond care-gi doreau acest lucru.

Prccizez cd fac parte deasemenea din Consiliul de Administra{ie al Colegiului Na{ional
"Mihai Viteazul", unde am participat la 4 din cele 5 gedinfe care au avut loc Ai de unde am preluat
informa{iile necesare pentru a su{ine cu succes cauzele ridicate de elevii, cadrele didactice gi

direcfiunea Colegiului in fala Consiliului Local gi a PrimSriei Sf6ntu Gheorghe.

Diverse

Am propus, dar nu a trecut de plen, reducerea taxei lunare de parcare a taximetrigtilor din
SfAntu Gheorghe, taxd care in continuare mi se pare nerealist de ridicat[.

Am condus in luna decembrie cele 2 gedin{e - una ordinard, una extraordinard - in calitate
de Pregedinte de $edin{a in cadrul Consiliului Local Sffintu Gheorghe.

Am protestat vehement impotriva hotdrdrii prin care se dorea organizarea unui
referendum pentru obfinerea autonomiei teritoriale, iar propunerea a cdzut la vot in Consiliu
Local Sf6ntu Gheorghe, in preimerd pentru judeful Covasna.

Am sus{inut amplificarea procesului de transparenfl gi desecretizare a actului decizional,
informdnd constant mass-media local[ despre nout6{ile apdrute in cadrul gedin{elor Consiliului
Local.

Consider ci mai sunt foarte multe lucruri de f[cut in anii care urmeazi, dar
inceputul pare promi{itor gi sper ci din ce in ce mai mulfi oameni din SfAntu Gheorghe
in{eleg faptul cI un independent implicat in administra{ie le reprezintd mai eficient
interesele, in sensul unei comunitifi adevirate, al unei conviefuiri paqnice gi pentru un
viitor mai bun. A$a si ne-ajute Dumnezeu gi in continuare!


