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Kelemen Szilard P6ter - Consilier Local , Sf Gheorghe

in anul 20t3 arnparticipat la toate gedinlele Consiliului Local. Din 13 qedinle extraordinare 11 -
qedinfe ordinare .

Ca cel mai t6n[r consilier ales din Sfdntu Gheorghe am, lucrat mai mult in cadrul Comisiei pentru
Tineret gi Sport .Din l8 gedinle convocate am participatla 17 .

Consider cd in viala organizaliilor de tineret din Sf Gheorghe un eveniment important a fost inilierea

^ Fondului de Tineret. Am fost iniliatorul Fondului Tineretului .

In cadrul Comisiein pentru Tineret si Sport a ftcut un apel catre organizaliile de tineret care iqi

^ desflgoar5 activitateain orag pentru o consultare prealabild a existenlei sale .

In opinia mea , acest fond va fi capabil sE sprijine activitatea extrem de activd a organizaliilor urbane
de tineret in viitor .

Suntem in contact permanent cu organizaliile de tineret 9i intodeauna c[utdm solulii pentru
rezolvarea problemelor lor. In activitatea Comisiei pentru Tineret 9i Sport se include si evaluarea

proiectelor de sport unde deasemena am fost prezent.

De la inceputul mandatului meu am fost membru si secretar in Comisia juridicd, care a fost
convocatd de 9 ori, din care am fost prezent de 8 ori. Aici am examinat toate proiectele planificate

din punct de vedere legal 9i tehnic, inainte de a le prezenta Consiliului local.
Pebaza deciziei Consiliului Local, in viitor imi voi desfrqura activitatea in cadrul Comisia

economice , in care arlrr prezentat cateva idei si am participat la toate cele 15 gedinte. De exemplu, am
tratat aspectul bugetului teatrului ,,Tamasi Aron", durabilitatea adlpostului de cdini-din cadrul

asociafiei ,, Nez Perce" , strategiile de dezvoltare economicl .

in decembrie2013, am inifiat programul ,,Banii tdivaloreazii mai mult acas[", impreunE cu Asociatia
Tinerilor din Judetul Covasna ( HARIT ) , care are scopul de a creqte gradul de conqtientizarein
cadrul locuitorilor din Sf Gheorghe qi a prezenta importanfa locului de achizilionare abunurilor.

Echipa de organizare a fost de mai multe ori la Brasov,unde cu ajutorul pliantelor am atras atenlia
asupra alegerii locatiei exacte a cheltuielilor.

Din cauza faptului cd sunt consilier local, am fost numit reprezentant al consiliului directorial al
qcoliilor ,,Nicolae Colan" gi la gcoala profesionald ,,Constantin Brdncugi" ,unde in caztil in care au

existat probleme administrative gi economice ale gcolii, am incercat s5 caut solulia potrivitd .

Am participatla deschiderea anului de invatamant20l3-2014 la Liceul Teoretic ,,Mikes Kelemen".

Am participat ca reprezentant al Consiliului Local Sf Gheorghe la evenimentul ,,Zilele Orasului
Kecskemet". Aici am fost implicat in programe culturale ale oragului contribuind la intlrirea relaliilor

dintre Sfhntul Gheorghe gi Kecskem6t .

Am frcut parte din echipa de organizatori aiZileiNafionale a Maghiarilor -15 Martie
2013, unde am ajutat in pregdtirea programului.
ln cele ce urmeazd, voi lucra in continuare activ pentru Sf Gheorghe, pentru tineri , pentru economie
mai prosperd qi o culturd mai elevatf,.

Kelemen Szilard P6ter


