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Raport de activitate

Subsemnatul Zsigmond J6zsef, consilier local al municipiului Sfantu Gheorghe,

reprezentant al Uniunii Democrate Maghiare din Romdnia,inaintez raportul meu de activitate pe

anul2013.r

Pdnd la mijlocul anului, am fost membru ales in dou6 comisii de specialitate: Comisia

pentru educalie gi cultur6, respectiv Comisia pentru tineret gi sport. in prima comisie am fost

prezent la 11 gedinle din totalul de 12 gedinle convocate pdni la stingerea mandatului meu. in a

doua comisie am fost prezent la 15 gedinle din totalul de 18. Toate absenlele mele au fost

motivate.

in mijlocul anului am fost transferat de la Comisia pentru educalie 9i cultur6 la Comisia

juridicd unde am fost alest vicepregedinte. Din momentul transferului, am fost prezent la 4

gedinle din totalul de 6 gedinle convocate. Toate absenlele mele au fost motivate.

in calitatea mea de consilier local sunt 9i membrul consiliilor de conducere ale

urm6toarelor institu[ii de invildmdnt: $coala Generald Gddri Ferenc, Liceul Mikes Kelemen,

Colegiul Nalional Mihai Yiteant, Grupul $colar Puslc{s Tivadar, respectiv Gridini[a

H6feh6rke/Albd-ca-Zdpada. Cu exceplia unei singure ocazii, am fost prezent la toate gedinlele

convocate la institufiile mai sus mentionate 9i am contribuit efectiv la munca acestor consilii de

conducere. Nesocotind vacanfa de vard, aceste int6lniri erau de frecvenlilunar6.

Am fost membru ales in consiliul de conducere al Casei de Culturd K6nya Aaram care s-a

intrunit de doud ori, dar am menlinut o legiturE permanentd cu directorul 9i conducerea

instituliei 9i in afara acestor gedinle.

Am primit 27 de persoane in audien$, 12 ocazii la num6r, toate av6nd o tematicl anume.

1ln temeiul alin. 3 al art. 50 din Legea 393/2004, respectiv alin. 4 al art. 52 din Legea 2L5/2AOL



in calitatea mea de consilier local, nu mai sunt membrul consiliului de conducere al

Asocialiei Sportive Adrenalin de c6nd s-a stins colaborarea municipiului cu aceasta, dar am fost

trimis in adunarea generald a Asocialiei Vadon in care mi-am indeplinit sarcinile. Sunt in

continuare membrul comisiei de evaluare a bursei Sfiintu Gheorghe, al comisiei de analiz} a

contestafiilor din cadrul programului de sprijin acordat elevilor/studenfilor de etnie romd,

respectiv al comisiei de evaluare a burselor sportive. Comisia programului de sprijin acordat

elevilor/studenlilor de etnie rom[ nu a fost convocatil anul acesta. in celelalte comisii mi-am

?ndeplinit sarcinile.

in calitatea mea de consilier local, am fost propus gi ales in Corpul de evaluare 9i de

controlul calitSlii al tuturor instituliilor de invitdmdnt public din Sffintu Gheorghe, exceptdndu-le

pe acelea in a cdror consiliu de conducere reprezint municipiul. Corpul nu a fost convocat p6nd

acum.

in calitatea mea de consilier local, am fost invitat in gcolile locale cu 5 ocazii diferite ca

sI vorbesc despre importanla solidaritElii in comunitate, despre voluntariat 9i posibilit5li de

carierl 9i de studii. Am mai participat la 2 foruri de conciliere cu cetdlenii municipiului,

respectiv am condus o misiune diplomaticd in Tekirda! (Turcia), in reprezentan[a municipiului.

Pe parcursul anului am participat la 10 gedinle ale Consiliului Local din totalul de 11

gedinle ordinare, respectiv la 12 din totalul de 13 gedinle extraordinare. Toate absentele mele au

fost motivate.

Cu stim6,

Zsigmond J6zsef

Consilier local

Sffintu Gheorghe,20 ianuarig 2014


