
RAPORT DE ACTIVITATE
Iunie-decembrie 2008

Subsemnatul Kl6rik Attila, consilier local ales in iunie 2008 pe lista UDMR, in
Consiliul Local al municipiului Sfdntu Gheorghe, membru al Comisiei pentru
tnvdldmdnt, culturd Si Stiinld precum Si a Comisiei pentru sdndtate, proteclie sociald
qi culte, conduc6torul grupdrii UDMR din cadrul consiliului.

I. Activitate in plenul consiliului:

Am particip at Ia 5 gedinle ordinare qi 9 gedin{e extraordinare, am luat cuv6ntul

de nenumdrate ori, dezbdtdnd subiecte referitoare la: siguranla qi ordinea publicS,

autorizatiile de taximetrie, parcdri qi circulalia rutierd din municipiu, viala culturald,
distinc{iile gi premiile oferite de consiliu gi primdrie, transparenla fa{a de locuitorii
urbei, diferite taxe locale, probleme sociale, categoriile defavorizate, romi, etc.

Am elaborat un proiect de hotdrdre care va fi prezentat plenului in anul 2009,
am fost coautor la incd un proiect de hotdrdre, gi am luat cuvdntul ori de c6te ori am

avut un subiect de interes public de dezbdtut.

II. Activitatea in comisiile de specialitate:

Comisia pentru tnvdldmdnt, culturd Si Stiin[d - membru;
Comisia pentru sdndtate, proteclie sociald Si culte - membru.

in perioada men{ionatd am participat cu regularitate la majoritatea gedin}elor

celor doud comisii, lipsind motivat in unele cazuri. Am participat in mod activ la
dezbaterca punctelor de zi, a documentelor gi proiectelor de hotdrdre in cadrul
qedinlelor comisiilor din care fac parte.

III. Alte activitlfi

- in calitate de consilier local am participat cu o delegalie oficiali la invitafia
Consiliului Local gi a Primdriei oragului Kecskemdt (R. Ungard), in perioada

l8-20 august 2008, in vederea imbundtd{irii colabordrii dintre cele doud orage,

vizitd, materializatd gi prin un vernisaj a artigtilor din Kecskemdt, in toamna

anului 2008;
- Am linut gi lin legdturd permanentd cu alegdtorii gi delegajii din zona "Oragul

Grddinilor" (Kertvaros) din cart. Simeria Nou6;
- in calitate de membru in Consiliul de administra{ie al $colii Generale cu

clasele I-VIII. "Yiradi J6zsef' din Sf. Gheorghe, am participat Ia qedinlele

consiliului, ludnd parte in toate dezbaterile de pe fiecare ordine de zi;



- In calitate de membru in Consiliul de administrafie a Gradinilei cu Program
prelungit "H6feh6rke - AlbA ca Zdpada" din Sf. Gheorghe, am participat la
gedinfele consiliului, ludnd parte in toate dezbaterile de pe fiecare ordine de zi;
- In calitate de membru in Comisia pentru evaluarea solicitdrilor depuse in
vederea ocupdrii Casei cu Arcade de cdtre reprezentanlii societdlii civile, ffii-
am indeplinit toate sarcinile decurse din aceastd calitate;
- In calitate de membru in Comisia pentru acordarea Premiului ,,Sfdntul
Gheorghe", am participat la intrunirile comisiei, ajutdnd la elaborarea normelor
gi a criteriilor;
- La iniliativa Inspectoratului Judelean Covasna, am participat la dezbaterile
privind arondarea strdzilor la diferite institu{ii de invdfdmdnt, inclusiv la
intdlniri cu directorii qcolilor;
- Tot la iniliativa Inspectoratului Judefean Covasna, am devenit membru al

Consiliului Consultativ al Inspectoratului $colar Judelean Covasna;
- Alte activitdli desfbgurate in cadrul Uniunii, iniliate in calitate de conducdtor
al grupului UDMR din consiliu.

Sfdntu Gheorghe,
2s.0r.2009


