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Raport de activitate

Subsernrnatul Zsigmond J6zsef, consilier local al municipiului Sfdntu

Gheorghe, reprezentant al Uniunii Democrate Maghiare din Rom6nia, inaintez

raportul meu de ac'Livitate pe anul 2At7.t

Pe parcursul anului 2Ot7 am fost membru in Cornisia pentru administralie

localS, juridicS, ordine publicS, drepturile omului, legislalia muncii gi disciplini

respectiv in Comisia pentfu administrarea domeniului public ai privat, patrimoniu,

r:conomic, buget, frinanle, agriculturl gi dezvoltare regional5. ln prima comisie am

fost prezent la 15 Sedin;e din totalul de 22 Sedinle convocate unde am fost pi

secretar de comisie. in a doua comisie am fost prezent la 26 gedinle din totalul de

:35. Toate absenfek: mele au fost moti'rate.

in calitatea mea de consilier local am fost nrembrul la consiliilor de

conducere ale urmltoarelor institu!ii de invS!5mdnt: Liceul Teoretic Mikes

l(elemen, Colegiul Nalional Mihai Viteazu, Grupul $colar Pusk6s Tivadar, respectiv

rsridinila H6feh6rke/Albd-ca-Zipada. Ann fost prezent la majoritatea gedinlele

r:onvocate la instituliile mai sus menlionate pi am contribuit efectiv la munca

iecestor consilii de r:onducere. Nesocotind vacanla de vari, aceste tntdlniri erau de

1'recven!5 lunarS.

Am fost mernbru ales in consiliul de conducere al Casei de Culturi K6nya

Addm, am participart la gedinlele convocate, gi am menlirrut o legiturd penmanenti

cu directorul gi conducerea institufiei ;;iin afara acestor gedinle.

Am primit 115 de persoane in audienli, in ocaziile stabilite

irvAnd o tematicd anume.

leger, toate

1 ln temeiul alin. 3 al art. 5,0 din Legea 393/2004, respectiv alin, 4 al art. 52 din Legea 215/]001

prin



Ca consilier local fac parte din adunarea generali a Asociatiei Vadon Tn care

mi-am indeplinit sarcinile. Sunt in cr3ntinuare membrul comisiei de evaluare a

bursei Sfintu Ghr:orghe, al comisiei de analizd a contestaliilor din cadrul

programului de sprijin acordat elevilor/studenlilor de etnie rorne, respectiv iam fost

membru al cornisiei de evaluane a burselor sportive p6nd iunie. Comisia

programului de sprijin acordat elerrilor/studenfilor de etnie romi nu a fost

r:onvocatd anul acesta. in celelalte conrisii mi-arn indeplinit sarcinile.

in calitatea mea de consilier local, am fost propl,rs gi ales fn Corpul de

r:valuare gi de controlul calitdtrii al tuturor instituliilor de invdl6mint public din

lif6ntu Gheorghe, exceptAndu-le pe acelea in a clror consiliu de conducere

reprezint municipiurl. Am indeplinit sarcinile legate de acest calitate. in anul 2OI7 a

fost organizat o el'aluare nafionali, am ajutat in mod ;activ munca comisiilor de

r:valuare.

Ca membru al comisiei Burse Sf;intu Gheorghe am indeplinit sarcinile cel mai

bine dupl cunogtinfele mele.

in calitatea mea de consilier local, am fost invitat in Scolile locale cu ,4 ocazii

diferite ca si vorbesc despre impr:rtanla solidaritdlii in comunitate, despre

,roluntariat, posibilit5li de carierE gi de studii dar chiar gi despre funclionarea

administririi locale, Am participat la o delegalie in Mosonmagya6vdr (Ungaria).

Am propus proiectul Bursi Studenleasc5 pentru Studenli din 5f6ntu

Gheorghe care a fclst votat in 2015, am devenit membru a[ comisiei de el'aluare.

i{m avut o singurd ;;edinfi, am participat $i am exercitat atribu[iile mele.

Am ficut parte din echipa de organizatori ai Zilei t\lalionale a Maghiarilor de

pretutindeni, 15 Martie. La Zilele Sfdntu Gheorghe am ajutat organizatori, am fost

guide lSngi delega!:ia oragului Veszpr6m, dar sunt gi reprr:zentantul consiliului local

in comisia care verificd calitatea alimentElor din Zilele Sf6ntu Gheorghe, impreuni

r:u Asocialia Unit5lilor de Alinnentafie Publici Sfdntu Gheorghe. ''
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Am participat la mai multe evenimente sportive onganizate pentru consilieri

locali, gi sunt membru la comisia care administreaz6 programul sportiv pentru copii

la SepsiArena.

Pe parcursul anului am verificat mai multe ori, daci legea 215/2001 este

aplicati in mod corect gi in Mun. Sfintu Gheorghe, unde am avut observatii am

semnalata.

Pe parcursul anului am participat la 9 gedinte ale Consiliului Local din totalul

de 12 gedinle ordinare, respectiv la 15 din totalul de 24 $dinle extraordinare.

Toate absenlele mele au fost motivate.

Cu stim5,

Zsigmond J6zsef

Consilier Local

Sfintu Gheorghe, 23 ianuarie 2018.


