
RAPORT DE ACTIVIT ATE
Anul2011

Subsemnatul Khirik Attila, consilier local ales in iunie 2008 pe lista UDMR, In
Consiliul Local al municipiului Srantu Gheorghe, membru al Comisiei pentru
invalamant, cultura $i $tiinla precum ~i a Comisiei pentru sanatate, proleclie sociala
$i culte, conduditorul gruparii UDMR din cadrul consiliului.

I. Activitate in plenul consiliului:

Am participat la 22 ~edinte ordinare ~i extraordinare, am luat cuvantul de
nenumarate ori, dezbatand subiecte referitoare la: probleme sociale, siguranta ~i
ordinea publica, proiecte cultural - regulament ~i noi categorii, funqionarea
institutiilor culturale ~i de invatamant aflate in subordine, distinctiile ~i premiile
oferite de consiliu ~i primarie (Srantu Gheorghe - ora~ de 550 de ani), bursa elevilor
de etnie roma, transparenta fata de locuitorii urbei, diferite taxe locale, categoriile
defavorizate, ~amd. Am Iacut parte din mai multe comisii suplimentare - Comisia de
ordine publica, Comisia de administrare al Teatrului "Tamasi Aron", comisia de
evaluare a proiectelor culturale depuse spre finantare in prima ~i a doua parte a anului,
comisia de evaluare a ONG-urilor care au primit spatii In Casa cu Arcade, etc.

Am fost coautorul a mai multor proiecte de hotarare, am propus nenumarate
modificari aduse la proiectele deja adoptate, ~i am luat cuvantul ori de cate ori am avut
un subiect de interes public de dezbatut. Mentionez ca in anul 2011 consiliul local a
dezbatut cca. 344 de proiecte de hotarare.

II. Activitatea in comisiiIe de specialitate:

Comisia pentru invalamant, cultura $i $tiin{a - membru;
Comisia pentru sanatate, proteclie sociala $i culte - membru.

in perioada mentionata am participat cu regularitate la majoritatea ~edintelor
celor doua comisii (27), lipsind motivat in unele cazuri. Am participat In mod activ la
dezbaterea punctelor de zi, a documentelor ~i proiectelor de hotlirare in cadrul
~edintelor comisiilor din care fac parte. Am redactat rapoarte privind activitatea
desIa~urata in diferite comisii suplimentare, am ajutat la regandirea politicii culturale
~i sociale al urbei.

III. Alte activitati

- In calitate de consilier locC!l,din proprie initiativa m-am intalnit de mai multe
ori cu nOlll reprezentant aJ comw1itatii romilor (d!. Otvas Viktor). transmitand



problemele ridicate spre Comisia pentru saniHate, protectie sociala ~i culte,
respectiv domnul primar al municipiului;
- Am participat in luna septembrie la Zilele Ora~ului Kinilyhelmec (Slovacia),
In calitate de membru al delegatiei municipiului, reprezentand municipiul Sf.
Gheorghe;
- La invitatia domnului primar din ora~ul Mosonrnagyar6var (Ungaria), am
participat in calitate de consilier local, membru al delegatiei oficiale condusa de
dl. primar Antal Arpad Andras, la vizita de lucru organizat in vederea pregatirii
semni'irii actului de infratire tntre cele doua urbe: Sf. Gheorghe ~i
Mosonrnagyar6var;
- Am tinut ~i tin legatura permanenta cu alegatorii ~i delegatii din zona "Or~ul
Gradinilor" (Kertvaros) din cart. Simeria Noua prin audiente organizate la
sediul UDMR din Sf. Gheorghe;
- In calitate de membru in Consiliul de administratie al $colii Generale cu
clasele I-VIII. "Varadi J6zsef' din Sf. Gheorghe, am participat la ~edintele
consiliului, Iuand parte in toate dezbaterile de pe fiecare ordine de zi;
- In calitate de membru in Consiliul de administratie a Gradinitei cu Program
prelungit "H6feherke - Alba ca Zapada" din Sf. Gheorghe, am participat la
~edintele consiliului, luand parte in toate dezbaterile de pe fiecare ordine de zi;
- In calitate de consilier desemnat, m-am ocupat cu elaborarea conceptiei
sa.pti'imanii culturale in cadrul Zilelor Sffintu Gheorghe;
- In calitate de membru in Comisia pentru acordarea Premiului "Sffintul
Gheorghe", respectiv al distinctiei "Pro Urbe", am participat Ia intrunirile
comisiei, ajutand la aplicarea normelor ~i a criteriilor;
- Am reprezentat Primaria Municipiului Sffintu Gheorghe, respectiv Consiliul
Local al Municipiului Sf'antu Gheorghe cu ocazia diferitelor evenimente,
sarbatori, comemori'iri oficiaIe, tinand cuvanti'iri;
- Nu in uitimul rand, am desIa~urat nenumarate aite activitati in cadrul UDMR,
initiate in calitate de conducator al grupului din consiliu.

Srantu Gheorghe,
27.01.2012

Klarik Attila
consilier local /
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PROGRAM DE AUDIENTE
2012

Subsemnatul Klarik Attila, consilier local ales In iunie 2008 pe lista
UDMR, In Consiliul Local al municipiului Sfantu Gheorghe, membru al
Comisiei pentru fnvalamant, cultura ~i ~tiinla precum ~i a Comisiei pentru
sanatate, proteclie sociala ~i cuite, conducatorul grupani UDMR din cadrul
consiliului, prin prezenta fac publica graficul programului meu de audiente In
cursul anului 2012:

In fiecare luna calendaristica, prima zi de joi a lunii respective, orele 1600_
1800, la sediul organizatiei or~ene~ti al U.D.M.R., Sffultu Gheorghe, Str.
Martinovics Igmic nr. 2, Jud. Covasna.

Sf. Gheorghe,
27.01.2012

Klarik Attila

;;2:/


