
RAPORT DE ACTIVITATE
pentru anul 2011

Subsemnatul Mild Zoltan, consilier local, in Consiliul Local al
municipiului Sfantu Gheorghe, membru in:

-comisia pentru urbanism si am. teritoriului protectia mediului
si turism

-comisia pentru adm. Locala, juridica, ordine publica,
drepturile omului. legislatia muncii si disciplina.

In perioada mentionata am participat la 23 sedinte de consiliu, respectiv la
31 sedinte de lucru in cadrul comisiilor de specialitate (11 comisia de
urbanism si 20 comisia juridica).

In plenul sedintelor de consiliu am participat la discutii in special in cadrul
problemelor de specialitate in domeniul urbanismului SI amenaJam
teritoriului.
Datorita dezvoltarii si derularii a mai multor proiecte in Municipiu am
urmarit executia acestor lucrari si am participat la luatea unor decizii de
specialitate. Un interes major a insemnat realizarea lucrarilor de consolidare
a podului peste raul Olt, respectiv realizarea si modemizarea intersctiei
printru-un sens giratoriu modem. Totodata in cadrul programului de
reabilitatare a DN 12 am colaborat cu firma de consultanta si executie pentru
a realiza in mod coraspunzator si conform cerintelor circulatiei modeme pe
tronsonul Km 0+000 si km 48+500 ruta Chichis-Bixad.
In cadrul programului de reabilitare si amenajare a infrastructurii stradale in
municipiul Sf-Gheorghe am verificat lucrarile de executie si conform
graficului de executie am participat la corectarea unor greseli de executie
pentru a preda lucrarile la un nivel de calitate coraspunzator.
In cadrul comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului am participat la
discutiile privind dezvoltarea localitatii in conformitate cu planurile de



urbanism aprobate sau pentru a pregatii documentatiile de urbanism zonale
conform cerintelor de dezvoltare a municipiului.
In urma audientelor organizate si consultarea populatiei am ridicat 0 serie de
probleme cum ar fi iluminatul public, amenajari piste de biciclisti, parcaje
pentru autovehicule, reparatii si reabilitari trotuare sau chiar rezolvarea unor
reclamatii si sesizari in domeniul constructiilor. Toate problemele prezentate
au fost solutionate inafara de amenajarea pistelor pentru biciclisti care este in
curs de realizare in cadrul unui proiect de finantare. Dezvoltarea acestora
realizanduse cu reabilitarea infrastructurii stradale.
In cursul anului 2011 am participat la 0 deplasare in localitatea Kiralyhelmec
din Slovacia in cadrul parteneriatului oraselor infratite cu localitatea Sf-
Gheorghe, unde am participat la discutii pe teme economice si de
dezvoltarea relatiilor oraselor care acceseaza fonduri europene pentru
dezvoltare.
Am insistat si insist in contiunare pentru imbunatatirea activitatii in
domeniul autorizarii lucrarilor de constructii, prin:

-reorganizarea structurilor de specialitate
-reducerea timpului de informare a populatiei referitoare la eliberarea

autorizatiilor de construire prin crearea unei baze de date informatice ,
privind dezvoltarea teritoriala a municipiului - activitate care se poate
intradevar imbunatatii odata cu elaborarea si aprobarea noului Plan de
Urbanism General PUG.

In ceea ce priveste consultarea populatiei am avut discutii cu locatarii
zonei Centrale (Belvaros), locatarii ai blocurilor de locuinte de pe str.
Gen.G.Balan, cu locatarii strazilor Varadi Jozsef, Castanilor si cu
reprezentantii asociatiilor profesionale si a intreprinzatorilor din judet.

Sf.- Gheorghe
23.01.2012


