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Raport de activitate din anul 2010 

 

 
Ca membru al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în anul 2010, am avut 
următoarea activitate: 
 

1. Activitate la şedinŃele consiliului local: 
• din cele 34 de şedinŃe Ńinute pe parcursul anului, am participat la 28, mi-am 

exprimat părerea despre hotărârile aflate pe ordinea de zi, în mai multe cazuri am 
propus modificări; 

• în noiembrie 2009, am iniŃiat un proiect de hotărâre privind denumirea Casei de 
Cultură Municipale după fostul nostru coleg, dl. Kónya Ádám, hotărârea a fost 
aprobată la data de 10 februarie 2010, în cadrul şedinŃei festive extraordinare a 
consiliului, iar în după-amiaza aceleiaşi zile a fost inaugurată firma instituŃiei; 

• mai multe luări de cuvânt şi întrebări la punctul „Diverse”. 
2. În comisia de specialitate socială: 

• comisia de specialitate socială s-a întrunit de 18 ori, am participat la 17 şedinŃe şi 
am îndeplinit sarcina de preşedinte de şedinŃă; 

• am luat parte la activitatea comisiei de atribuire a locuinŃelor construite din fondul 
naŃional de tineret (ANL); 

• am Ńinut şedinŃa comisiei de specialitate în detaşare la locuinŃele sociale din strada 
Mikes Kelemen şi am examinat lucrările de renovare efectuate la imobilul cumpărat 
recent, aflat în vecinătate; 

• comisia a iniŃiat de două ori modificarea regulamentului de funcŃionare al centrelor 
sociale, propunerile au fost aprobate prin hotărâri de consiliu; 

• comisia de specialitate a iniŃiat prioecte de hotărâri şi şi-a exprimat opinia referitoare 
la toate proiectele de hotărâre din domeniul social şi al sănătăŃii. 

4. În comisia de urbanism: 
• comisia de specialitate de urbanism s-a întrunit de 16 ori, am participat la 11 şedinŃe 
şi mi-am exprimat opinia despre proiectele de hotărâre aflate pe ordine de zi şi 
despre problemele de urbanism ridicate; 

• comisia s-a deplasat de mai multe ori la faŃa locului şi am consultat cu părŃile 
implicate în problema strămutări GrădiniŃei „Csipike”; 

• am participat la şedinŃa lărgită a comisiei de urbanism CTUAT. 
6. Alte activităŃi: 

• participare în consiliul de administraŃie al GrădiniŃei „Csipike” 
• participare la audierea candidaŃilor la locurile libere din Căminul „Zathureczky 



Berta”; 
• am participat la pregătirile şi la activitatea Adunării Aleşilor Locali din Secuime 

organizat la Sfântu Gheorghe, la 12 martie; 
• fracŃiunea a organizat în mod regulat întâlniri cu cetăŃenii oraşului la sediul PCM din 

strada Táncsics Mihály, şi am Ńinut lunar ore de audienŃă publică; 
• am participat la forumurile cetăŃenilor organizat de organizaŃia locală a partidului. 

 
Sfântu Gheorghe, 8 februarie 2011 
 
            


