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Raport

Asupra activitatii in cursul anului 2011

Subsemnatul Fazakas Mihail, consilier al municipiului Sf Gheorghe,

incepand cu data de 18.12.2008 conform legii administratiei publice locale
nr.21 5/2001,aft.51,a\in 4, prezint urmatorul raport:

ln cursul anului 2011 am participat la 19 sedinte ale Consiliului Local,

14 sedinte ale Comisiei pentru Invatamant-Cultura si 12 sedinte ale

Comisiei pentru Tineret si Sporf.

ln cadrul Comisiei Culturale am participat la dezbaterile proiectelor
culturale atat pe semestrul I cat si pe semestrul ll. Am avut intalniri cu

conducerea Teatrului ,,Tamasi Aron"' pentru stabilirea bunei functionari a

acestuia.

Fiind numit in Consiliul de Administratie al Liceului de Arta ,,Plugor
Sandor'' am paticipat la dezbateri, transmitand solutii peftinente la

problemele aparute pentru o mai buna functionare a liceului.

Arn participat Ia sedintele Comisiei pentru Ordine Pulblica.

ln cadrul Comisiei Sportive am participat la sedintele de evaluare ale

proiectelor sportive.

Am primit mandat de a discuta cu conducerea echipei SEPS/ B.C. in

vederea rezolvarii functionarii echipei. Angajamentele luate fata de aceasta

echipa de catre Consiliul Local, au fost indeplinite inclusiv cele financiare.

ln cursul anului 2011, prin luarile de cuvant atat la sedintele

Consiliutui Local, cat si in cadrul comisiilor de specialitate, am contribuit la

i mb u n atatire a h atararilor I u ate.



lntalnirile cu cetatenii orasului au fost permanente, atat intr-un cadru
organizat cat si ad-hoc. Am avut intalniri cu conducatorii liceelor,
asoci ati ilo r spo rtive, cu cond u catori i i n stituti itor su bordon ate, c u
conducatorii institutiilorculturale si de invatamant, c;l parintiisi cu simpli
cetateni.

Acesfe intalniri au avut loc la sediul institutiitor, la Primaria
Municipiului Sf. Gheorghe sau la sediul PCM-ului, constatarile au fost
mentionate in procese/e verbale intocmite cu aceste ocazii sau prezentate
Ia sedintele Consiliului sau Comisiitor.
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Consilier,

Fazakas Mihail
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