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Raport asupra activitdlii mele din anul2018

J6zsef Ahos

,1. Ca qi consilier am participatla 12 qedinte ordinare.qi 20 de Eedinle extraordinare.
Ca membru in Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului qi

turism am participat la 15, respectiv ca membru in Comisia pentru invd{6m6nt, culturd gi
qtiintd am participat la 14 Eedinfe. Mi-am exprimat plrerea, am propus modificdri pe
marginea proiectelor de hotdrdri discutate.

2. Principala mea activitate ca qi consilier s-a manifestat prin inaintarea
propunerilor in scris a anomaliilor, lipsurilor sesizate in orag. Dintre acestea aq aminti
c6teva: necesitatea de asfaltare qi reparare trotuare in diferitele zone ale oraqului (parfial s-a
realizat), apel in diferitele zone ale oragului pentru afiqarea numdrului adresei, care lipseqte
de pe mai multe clddiri (nu s-a rcalizat), necesitatea ilumindrii trecerilor de sub blocuri

Sarlial rezolvat), importanla vopsirii unor treceri de pietoni (parfial s-a realizat), am
propus ca str. Tavaszy S6ndor sE fie cu sens unic (s-a realizat).

3. Ca membru in consiliul de administralie a Colegiului National "Sz6kely Mik6"
am participat la Eedinfe, am depus cdteva propuneri de modificdri in scris pentru
aniversarea a 160 de ani a liceului. Doar una dintre acestea: a pune basoreliefuri pe peretele
intr6rii principale a clddirii pentru varietate, prin elaborarea stemei: qcolii, oraqului, sau a
familiei Mik6, sau orice altceva, care dd solemnitate intrdrii.

4. in anii anteriori, la propunerea mea de a reinnoi monumentul luptei pentru
libertate qi revolulie din 1948-1949 s-arealizat qi astfel la festivitatea de reinnoire din data
de 14 martie 2018 am prezentat istoricul monumentului.

6. Ca gi in anii anteriori, am elaborat plicul comemorativ pentru Zilele Sffintu
Gheorghe la cererea Biroului de Imagine, a c6rui muncd am ajutat la ficare solicitare.

5. Recent a fost frrE succes solicitarea de a amplasa inscripfii, publicalii in limba
maghiarE, deqi am distribuit mai multe imprimante care au argumentat necesitatea acesteia.

Conform cu originalul:
Sdndor Kinga


