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RAPORT DE ACTIVITATE pentru anul20l2

CSATLOS LASZLO - Consilier Local al Municipi,rtui Sfant Gheorghe

in cursul anului 2012 am participat la toate cele 13 gedinle de consiliu ordinare gi

extraordinare. in cadrul Consiliului Local am fost numit in comisia pentru sdndtate,

proteclie sociald 9i culte, respectiv comisia pentru tineret 9i sport.

in cadrul Comisiei pentru sbn[tate, proteclie socialS gi culte am participat la 10 din cele 11

de gedinfe, fiind prezent la multe dezbateri importante, finalizate cu decizii ?n interesul

comunitdgii. Datorit[ dezvoltdrii ;i deruldrii a mai multor proiecte in oragul nostru am

urmdrit execulia acestor lucrdri gi am participatla luarea unor decizii in domeniu.

Iatd cAteva exemple de activitdli gi/sau decizli in cadrul acestei comisii.

- comisia de specialitate a inifiat proiecte de hotdrdri ;i gi-a exprimat opinia referitoare

la toate proiectele de hotdrdre din domeniul social Si al sin[titii

am fost la fala locului de mai multe ori gi am constatat situagia in cartierul Ciucului

la locuinlele sociale, astfel am adoptat criteriile de punctaj pentru locuinle sociale
1

ajungdnd, ca urrnare mai multe familii au primit locuinle sociale gi pot trdi in

continuare in condilii civllizate.

Am vizitat de mai multe ori cdminul de bdtrdni Zathurecky Berta, acolo am

contribuit impreuni cu comisia socialS la modificiri necesare pentru funcfionarea ?n

bune condilii a instituliei.

in cadrul Comisiei de tineret gi sport am luat paftela 14 din cele 15 ;edinfe, la care am

dezbiut mai multe probleme, cum ar fi:



- s-au anahzat proiecte de hot5rdri prezentate de avizare,la care, cdnd a fost cazul, am

venit cu propuneri de modificare

- am linut gedinle mixte cu reprezentanlii organizalillor sportive din municipiu

- s-au analizat propunerile gi s-au acordat impreund cu colegii din Comisia de Tineret

gi Sport finan![rile pentru semestrul II din20l2

- ne-am intAlnit cu conducdtorii asocialiilor de tineret, pentru a discuta problemele

ivite, obiectiwl lor pe viitor gi le-am oferit ajutorul nostru mai departe pe viitor.

Am participat in calitate de membru al delegaliei municipiului, la vizitele in oraEele

infrSlite din Ungaria - Mosonmagyar6v5r Ei Cegl6d - contribuind la consolidarea

relaliilor cu aceste loca1it61i.

Am fost numit in comisia de supraveghere a parteneriatului Consiliul Local - Asocialia

Nez Perce privind Addpostul de cdini comunitari, unde am frcut o vizitd de lucru, iar ?n

ruma unor gedinle comune s-au identificat problemele specifice existente.

La ;edinfele ?n plen ale Cosiliului Local respectiv ale comisiilor de specialitate am luat

cuvdntul ori de cdte ori am considerat necesar, prezentdnd punctul meu de vedere.

CSATLOS LASZLO - consilier local
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