
14078/08.03.2018. 
Raport despre activitatea mea de consilier în anul 2017 
        József Álmos 
 
 1.- În calitatea mea de consilier am participat la 12 ședințe ordinare și 24 de 
ședințe extraordinare ale consiliului. În calitate de membru al comisiei speciale de 
amenajare a teritoriului și planificării urbane am participat la 17 ședințe, iar în calitate 
de membru al comisiei culturale am participat la 16 ședințe. Sunt secretar al amânduror 
comisii. 
 2.- În calitate de membru al Consiliului de conducere al Colegiului Național 
Székely Mikó, cu excepția câtorva ocazii, am fost prezent cu regularitate, încercând să 
ajut comisia cu experiența mea de patruzeci de ani în domeniul pedagogiei. 
 3.- O mare parte a activității mele de consilier s-a realizat prin depunerea, mai 
ales în scris, a câtorva sugestii, mențiuni. Acestea, fiind grupate în funcție de subiect, 
au ca rezultat următoarele: 
 a.- menționarea deficiențelor, neregularităților de pe teritoriul orașului 
(necesitatea reparării unor secții ale trotuarelor și străzilor, întreținerea secțiilor de 
trotuar din fața unor case familiale, clădiri private și publice neuzate (nu s-a realizat), 
necesitatea unei balustrade lângă scările pasajului superior (nu s-a realizat), repararea 
treptelor din parc, iluminarea pe timp de noapte a secției dinspre Bul. Grigore Bălan a 
străzii Lázár Mihály (se presupune că ar fi greu de realizat), repararea dispozitivului electronic de 
informare a turiștilor de pe colțul teatrului (se presupune că firma competentă nu o poate repara) 
 b.- Am depus următoarele sugestii la probleme de și de circulație: 
- am sugerat restaurarea memorialului anilor 1848-49 la starea sa originală 
- să fie montate ceasuri în punctele mai aglomerate ale centrului orașului 
- să fie pusă o hartă a orașului în centru (cum a fost pe vremuri la colțul parcului) 
- am sugerat a doua oară necesitatea de a transforma str. Tavaszy Sándor într-una cu 
sens unic din cauza supraaglomerației sale, ca o parte a circulației să fie redirecționată 
către strada Gödri Ferenc cu trafic minim. 
- numeroase semne stradale și plăci cu numere ale clădirilor lipsesc. Acestea ar trebui 
înlocuite fără întârziere (în curs de execuție) 

- luând în considerare și punctul de vedere al păstrării tradițiilor, am sugerat restaurarea 
băii reci (piscinei cu apă rece) la Șugaș-Băi. 
c.- Am dat niște sugestii ulterioare pentru modificarea districtelor fiscale. 
3.- În calitate de membru al grupei pentru revizuirea hotărârilor comisiei de premiere al 
elevilor, am sugerat ca comisia pentru acordarea premiilor să evalueze separat 
rezultatele atinse la competițiile interjudețene. 
4.- La cererea Biroului de Imagine am proiectat un plic comemorativ cu ocazia Zilelor 
Orașului Sfântu Gheorghe. 
5.- Oriunde am observat lipsa inscripțiilor de limba maghiară în oraș, am atras atenția 
părților competente la necesitatea și natura de consolidare națională a acestor inscripții. 
(Din nefericire, în multe cazuri fără succes) 
 
 Sfântu Gheorghe, 17. februarie 2018. 
      (semnătură indescifrabilă) 


