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Raport de activitate - 2018
KELEMEN Szilird P6ter - Consilier Local, Sfintu Gheorghe

in anul 2018 am participat la toate qedinfele ordinare, care au fost convocate de 12 ori.

Din23 de gedinle extraordinare am fost prezent la2l.

$i in anul 2018 am muncit in primul rdnd pentru tineret Ei sport.

Am participat la toate cele 14 gedinle ale comisiei de tineret gi sport, unde impreund
cu ceilalli membii a comisiei amavizatprobleme de tineret qi am propus solufii.

in cQntinuare comisia considerd important, ca sd fie organizate evenimente
proeminente de tineret qi sport in oraqul Sfhntu Gheorghe.

Eveniment proeminent este Cupa Trei Scaune, futsal nalional qi care deja este
tradilional.

Anual, in primivar6, echipa amator de futsal Sepsi0S organizeazl turneul, la care
participd mai mult de 30 de echipe.

in 2018 Curtea tinerilor, in cadrul Zilelor Sfhntu Gheorghe a awt iardqi un succes
imens!

Anul 2018 a adus dezvoltare qi din punctul de vedere al Festivalului "Sic", deoarece
cea mai mare tablrd a studentilor din Judelul Covasna a obtinut ca la festivalul de o
sdptdmdn6 au fost prezenfi 8000 de participanfi.
Aici doresc sI subliniez faptul cd festivalul a fost orgarrizatla $ugaq Bdi.

Comisia de tineret qi sport considerd important, ca qi pdnd acum, ca acele grupuri,
organizalii, echipe care doresc sd fac6 ceva pentru oraq qi pentru tineretul activ din
oraq, sE aibl posibilitatea pentru acest lucru. Acest lucru serveEte comisia.

Din cadrul comisiei economice am participat din 24 de qedin{e 1a20, unde am analizat
problemele legate de gospoddrirea comunald qi ne-am strdduit si ludm decizii
rafionale, care strategic va oferi un fundament stabil pentru Sfdntu Gheorghe.

La fel ca qi in ultimii 4 ani, qi acum, in 2019, am fost membru in organizarea zilei
nafionalS de 15 martie.
Sffintu Gheorghe in continuare va avea un rol important in viafa mea de zi cu zi gi o sE

lucrez, ca economia oraqului nostru sd se dezvolte, s[ se mutd qi sd trlieasci tinerii in
oraqul nostru, ca oraEul meu natal sI fie plin cu oferte culturale qi cu viafd.
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