
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011.

Gazda Zoltan, consilier local

In anuI 20 II. rezultatele activitatii mele nu sunt a~a de vizibile, dar a fost demarat de mine un
proiect deosebit de important, care sper, ca se va finaliza In acest an calendaristic. Am propus
realizarea a unui Wild Parc, fiind primuI din tara, In zona izvorului Honved. Dupa mai multe
deplasari am reu~it sa identificam locatia potrivita, apartinand domeniului public, la care am ~i
realizat masuratorile Topo. Am tinut legatura cu firma de specialitate partenera, cu care yom
realiza, ~i yom putea functiona acest proiect. Am luat parte ~i la realizarea studiilor. Initiativa
mea a fost ca sa apara la intrarea In ora~ denumirea scrisa ~i cu litere din alfabetul secuiesc.

Din cele 26 ~edinte de consiliu am lipsit motivat de la 3 ~edinte, precum ~i de la ~edintele de
comisii din cele 58 de 6 am lipsit motivat, fiind In deplasari In interes de serviciu. Totdeauna am
studiat materialele ~edintelor, ~i am Incercat sa Imbunatatesc acestea. Am Inaintat 1 proiect de
hotanire, care a fost adoptat de consiliu. Ca membru a comisiei de cultura am lucrat destul de
mult cu citirea ~i evaluarea proiectelor de cultura ~i de tineret, Insa vointa mea nu a avut
totdeauna reu~ita. Am tinut permanent legatura cu conducerea Teatrului Andrei Mure~anu, ~i am
Incercat sa gasim Impreuna modalitatile de supravietuire In conditii financiare deosebit de
austere. In noiembrie am reu~it sa obtin 0 intalnire cu ministrul culturii, pentru obtinerea unei
cofinantari ~i din partea ministerului. Deocamdata avem doar promisiuni. Am participat la
~edintele consiliului director la ~colile K6s Karoly si Neri Szent Fillop. Ca secretar a comisiei
juridice am racut eforturi pentru Intocmirea In mod legal a proiectelor de hotarari. Ca membru a
comisiei pentru denumirea strazilor ~i a pietelor In acest an nu am avut sarcini. Fiind ~i membru a
consiliului director a SC TEGA SA, participand la ~edintele convocate, am satisfactia, ca
Municipiul Sfantu Gheorghe este un ora~ curat.

Chit ca a fost deosebit de modest participarea, am tinut lunar la sediul PCM audiente, dar gasesc
~i In continuare mult mai eficace discutiile spontane pe strada.

o data am fost la delegatie oficiala la ora~ul Infratit Cegled unde am discutat despre promovarea
reciproca a potentialului turistic a celor doua ora~e Infratite.

Am avut grija de derularea optima a programului "portile secuie~ti", a carei continuare gasesc
oportun ~i In viitor.

Sf. Gheorghe, 3. februarie 20 II.



INTALNIRI CU ALEGATORII, AUDIENTE

GAZDA ZOL TAN, CONSILIER LOCAL

Din experienta anilor preceden!i nu este eficace organizarea audien!elor, ~i a Intalnirilor
cu alegatorii, fiindca nu prea se solicita. Sunt mult mai func!ionale discu!iile spontane pe strada.
Oricum, fiind obligatia mea, am sa organizez In anul2012 pan a la terminarea mandatului 5
audien!e, precum ~i Intalniri cu alegatorii, la sediul PCM din str. Martinovics.

Sf. Gheorghe, 3. februarie 2012.


