
RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul 2008 (20 iunie - 31 decembrie)
MIKLOS ZOLTAN - Consilier Local al Municipiului Sfflntu Gheorghe

Dupa depunerea juramantului cu ocazia primei sedinte al Consiliului
Local, am fost ales in urmatoarele comisii de specialitate:

- Comisia pentru administrarea domeniului public gi privat,
patrimoniu, economic, buget, finanfe, agriculturd qi dezvoltare
regionale - membru

- Comisia pentru tineret gi sport - secretar

In cadrul Comisiei Economice am participat activ la multe dezbateri
importante, finalizate cu multe decizh in interesul comunitatn; deciziile luate
au adus sau urneazd sd aducd beneficii in via[a oragului.

Iata cateva exemple de activitati si/sau decrzli in cadrul acestei Comisii,
la care mi-am adus aportul:

- Decizir cu privire la tarifele de parcare ;

- decizli cu privire la activitatea de taximetrie (emitere autonzatli,
stabilire tarife de parc are, etc) ;

- decizli cu privire la stabilirea tarifelor pentru aparece si canahzare;
- sedinte mixte la institutii subordonate : Tega, Gospodarie

Comunala, Multitrans, Politie Comunitara, Teatrele Tamasi Aron si

Andrei Muresanu, Caminul Zathureczky Berta, etc, unde s-au

discutat si stabilit, printre altele, subventiile ce se acorda, respectand
principiile eficientei, economicitatii si a transparentei ;

- rectificari de buget pentru anul 2008 ;

- vtzitarea unor imobile, propuse pentru cumparare Consiliului Local,
in scop de achizitie ; luare de decizit in acest sens (ex : achizitie
imobil str. Tigaretei);

- analrzarea proiectelor de hotarari prezentare Comisiei, frnahzate
prin acordarea avizului favorabil, sau completarea lor prin
amendamente.

In cadrul Comisiei de Tineret si Sport am participat activ la lucrari :

- s-au anahzat proiectele de hotarari prezentate spre avrzare, la care,

daca a fost cazul, am venit cu propuneri de modificare ;

- s-au analizat propunerile gi s-au acordat impreund cu colegii din
Comisi a de Tineret gi Sport finanfdrile pentru semestrul II din 2008 '



- s-au tinut sedinte mixte cu reprezentantii organrzatrTlor sportive din
municipiu : Club Sportiv Scolar, Club Sportiv Municipal, echipele
de baschet, fotbal, futsal, etc ;

- s-a elaborat, si s-a si aprobat hotdrdrea cu privire la programul-cadru
de susfinere a sportului de mas6, cdt qi a celui de perform an[6,

intitulat "Sf6ntu Gheorghe sprijind sportul!"

Am fost numit in diferite Comisii Speciale : am devenit membru si
reprezint Consiliul Local al mun. Sf. Gheorghe in Consiliul de Administratie
al Gradinitei Gulliver si al Scolii Ady Endre, participand la sedintele acestora,

susfinand cauzele institutiilor in fa[a Consiliului Local $i a Primdriei Sfdntu
Gheorghe.

Am fost numit membru supleant in Colegiul Director al Fondului
National de Garantare al Creditelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii
(FNGCIMM) Sfantu Gheorghe, unde municipalitatea este actionar.

In urma segmentarii municipiului in diferite zone de catre consilierii
UDMR, in vederea monitonzarrl eficiente a problemelor ce apar in oras, am

ales sa raspund de zona << Simeria Noua >>, incercand sa transmit problemele
specifice ale zonei Consiliului Local si Primariei in scop de rezolvare.

La sedintele in plen ale Consiliului Local respectiv ale comisiilor de

specialitate am luat cuvantul ori de cate ori am considerat necesar si oportun,
prezentand punctul meu de vedere asupra cazului discutat, incercand sa

reprezint interesele comunitatii din care fac parte ; am sprijinit, si voi sprijini
in continuare toate activitatile si proiectele care duc la dezvoltarea orasului si
la imbunatatirea traiului zilnic al locuitorilor municipiului.
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