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in anul 2014, dintr-un num6r total de 29 qedinle ordinare gi extraordinare convocate ale
Consiliului Local, am participatla2S gedinte. Am participat activ la lucrdrile a doud comisii
de specialitate: Comisia pentru tineret qi sport, respectiv Comisia pentru sdn6tate, protectie
social6 qi culte.

Comisia pentru tineret qi sport s-a intrunit intr-un numdr de 16 qedinfe, fiind prezent la 14

qedinle. Am desfrgurat o muncdactivd, activitdlile mai importante le prezint mai jos:

- evaluarea semestriald, a proiectelor de finantare in domeniul tineretului qi sportului,
discutarea cererilor qi propunerilor, precum pi rezolvarea lor in func{ie de posibilit6}i,
discutarea qi avrzarea proiectelor de hotirdri din domeniul tineretului qi sportului

- am discutat cu conducerile asociatiilor sportive din Sffintu Gheorghe, am evaluat solicitdrile
qi propunerile, am incercat sd gdsim solutii pentru eventualele probleme

- in luna decembrie am premiat pe cei mai buni sportivi ai oragului Sfhntu Gheorghe,
mullumindu-le astfel pentru rezultatele deosebite.

Considerdm cd este importantd menlinerea unui contact activ qi a dialogului cu organizaliile
de tineret gi cei ai societd{ii civile care func}ioneazdin orag, din acest motiv am invitat liderii
acestor organizafii sd prezinte activitatea lor actualS, propunerile gi solicitirile lor.

Din cele 11 gedinle de lucru ale Comisiei pentru sdn6tate, proteclie sociald gi culte am fost
prezent la 10 qedinfe. Am discutat numeroase proiecte de hotdr6ri $i am lucrat la elaborarea
avizelor.

in fiecare &tr, la 15 martie, comemordm eroii noqtri, impreund cu municipalitatea,
organizaliile civile qi partidele politice, anul trecut, f,rind membru al echipei de organizare, arn

ftcut tot ce mi-a stat in putinfd pentru derularea in bune condilii a evenimentului.

in calitatea mea de consilier local, sunt reprezentantul Consiliului Local in Consiliul de

Administratie al Liceului Teoretic ,,Mikes Kelemen", precum gi al Liceului Tehnologic
Economic Administrativ ,,Berde Aron". Aici mi-am expus p[rerile qi am formulat propuneri
pentru solulionarea numeroaselor probleme, problemele apdrute le-am inaintat cltre organele
decizionale qi executive.

Fiind locatar in cartierul Gdrii, am incercat sI reprezint interesele locuitorilor din cartier, sd

prezint qi sI inaintez problemele care agteaptd solutionare qi sd cultiv o relalie bunS cu cei
care trdiesc aici.

Consilier local
Csatl6s Ldszl6

Sfdntu Gheorghe, la 13.02.2014


