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Raport de activitate

Subsemnatul Zsigmond J6zsef, consilier local din Mun. Sfantu Gheorghe din partea

Uniunei Democrata Maghiara din Romania, in temeiul art.52 alin(4) din legea 215/2001, privind

administratia publica locala cu modificarile $i completarile ulterioare totodata conform

prevederilor art.50 alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul ale~ilor locali, cu

modificarile ~i completarile ulterioare, va prezint urmatorul raport de activitate pentru anul 2012.

Sunt membru la comisiile: invatamant $i cultura, tineret $i sport. La prima comisie am

avut 5 $edinte, am participat la fiecare. La comisia tineret $i sport am avut 12 $edinte, din care

avut 3 absenta motivata.

In calitate de consilier, sunt reprezentantul Consiliului Local la $coala cu c1asele 1.-VIII

"Gadri Ferenc" $i la Gradinita "HOfeherke", in fiecare unitate de invatamant am participat la

fiecare $edinta.

Sunt membru in consiliul administrativ al Casei de cultura municipala Sfantu Gheorghe

unde n-a fost organizat nici 0 $edinta dar am vizitat mai multe ori directorul institutiei.

Am avut 4 ori audienta, 57 persoane au participat la aceste $edinte. Fiecare intalnire a

avut 0 tematica speciala.

In calitate de consilier, sunt reprezentantul Consiliului Local la Asociatia Sport iva

"Adrenal in" unde n-a fost organizat nici 0 $edinta dar am tinut legatura cu conducerea asociatiei.

Am fost desemnat ca reprezentant (fiecare unitate dar altele decat cele in care sunt

membru la consiliul administrativ) a Consiliului Local al Mun. Sfantu Gheorghe In comisiile

pentru evaluarea $i asigurarea calitatii educationale in unitatile din invatamantul preuniversitar

de stat din Mun. Sfantu Gheorghe. Inca n-am avut nici 0 activitate din domeniu.

Am fost desemnat ca membru in comisia de evaluare a bursei "Bursele Sfantu Gheorghe"

$i mi-am indeplinit sarcinile provenite din functia mea.

Am fost desemnat ca membru in comisia de dezvoltare a contestatiilor la programul de

sprij inire a elevilor/studentilor de etnie roma. Inca n-am avut nici 0 activitate.



Ca consilier local am fost invitat 3 ori la $coliile locale unde am vorbit despre importanta

solidaritatii comunitare.

Dintre 5 $edinte ordinare de consiliu am fost prezent la 4 $edinte, dintre 8 $edinte

extraordinare de consiliu am fost prezent la 7 $edinte. Fiecare absenta a fost motivata.

Cu stima,

Zsigmond J6zsef

Consilier Local

Sfantu Gheorghe, 25.01.2013


