
RAPORT DE ACTIVITATE

Am inceput anul 2012 ca gi consilier local ales in culorile Partidului Civic
Maghiar, totodatd gi viceprimar al municipiului. inceputul de an a fost asemdndtor cu cele
precedente: disculii despre buget, promisiuni iar pe urmd incdlearea promisiunilor frcute.

In prima jumdtate a anului pe lAngd munca administrativd zilnicd m-am ocupat qi

de activit[1i preelectorale, pe urmd gi cu problemele campaniei electorale care ne-a
piperat zilele din mai-iunie.

Rezultatul a fost foarte slab pentru formaliunea noastr6, alegdtorii din Sfdntu
Gheorghe au decis ca in mandatul actual sd fiu singurul reprezentant al partidului in
Consiliul Local. Acest rezultat aratd cd nu-i de ajuns sd lucrezi - e nevoie sd gi vorbegti
cdt mai mult despre aceastd munc[, iar pentru cdgtigarea cursei electorale este nevoie de
discreditarea adversarilor gi de promisiuni fabuloase. in aceastd cursd am rdmas tare in
urmd. in continuare voi reprezenta interesele alegdtorilor, nu numai a acelora care m-au
votat ci qi a acelora care au fost dugi in eroare cu promisiunile frrd limitd. Cea ce privegte
aceste promisiuni voi urm[ri modul de indeplinire a lor, eventualele indepliniri fiind de
fapt spre binele tuturor. Voi folosi experienfa acumulati in mandatul precedent spre
binele intregii comunitdli.

Nu este ugor sd argumentezi, s6-!i faci cunoscut punctul de vedere, sd-l faci de
inleles 9i s6-l aperi intr-un mediu unde majoritatea de doud treimi are poziliile betonate
inaintea gedin{elor. Propunerile frcute de mine de cele mai multe ori nu au fost votate
favorabil, argumentele mele devenind inutile mullumitd dezinformdrilor venite din partea
advers[ cdt qi a disciplinei de partid.

Aqa s-a int6mplat la vdnzarea acfiunilor definute de Consiliul Local la societatea
TTC , cAnd inutil gi nu in cel mai potrivit moment s-au cedat rdmdgilele acliunilor in
favoarea acf ionarului maj oritar.

Aga a fost qi incazul majoririi impozitelor gi taxelor locale, argumentele mele au
fost contracarate cu prezentdri false, pundnd la indoiali gi experienla mea din acest
domeniu.

Din propunerile mele una a fost aprobatd de consiliu, cea referitoare la bursa
tinerilor de etnie romi care igi continu[ studiile, dar in comisia de adjudecare nu a mai
fost nevoie de mine. Dosarele depuse pentru primul semestru incd nu au fost luate la
mAnd nici pdn6,azi.

Fac parte din aceleaqi comisii de specialitate ca gi in madatul precedent: cea
economicd gi cea urbanisticd. Am participat la toate gedinlele la care am fost convocat din
timp. imi depun efortul ?n munca acestor comisii venind in ajutorul noilor colegi mai ales
cdnd problemele de rezolvat sunt mai vechi.

Particip la discufii, nu-mi ascund p[rerea, fac cea pentru care m-am oferit;
reprezentarea aleg[torilor in spiritul ideologiei civice, pundnd mereu ?n fajd interesul
comunitSlii.
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