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Consilier local in Sfdntu Gheorghe,

Membru in Comisia de Tineret gi Sport giin Comisia Juridici

r. pREZENTE

1. Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe.

5 gedinte. Prezent la 4 gedinte de Consiliu

2. Comisia de Tineret 9i Sport

15 gedinte. Prezent la 14 gedinte de Comisie

3. Comisia Juridici

6 gedinte.

,,Nu este necesar sd Jili majoritari. Nu vd temeli niciodstd cd santeli pulini. Nu
este necesur sd faceli purte din curentul dominant. O comunitute poate fi salvatd

prin aclianeu unors, u cilturvu. Numai zece osmeni buni ar ji fost de-ajuns sd

salveze cetatea tn care rdul era dominunt, spane Biblia."

RAPORT DE ACTIVITATE INTRE 22 IUNIE.37 DECEMBRIE 2072

Prezent la 6 gedinte de Comisie.
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ln aceste prime 6 luni ale celui de-al doilea mandat consecutiv de consilier local, am incercat,
impreuni cu colegii mei consilieri si propunem, si discutim gi si votdm pentru proiecte de hotir6ri
care si aduci un plus de valoare in viala oamenilor din comunitatea noastrd gi sperim ci rezultatele
sunt din ce ?n ce mai vizibile. votul meu nu a fost strict politic, ci s-a indreptat intotdeauna acolo unde
s-au aflat interesele cetilenilor din Sfdntu Gheorghe.

Am participat la gedinlele de plen sau de comisii, nu numai la cele doui la care sunt membru
de drept, analizAnd in general, intr-o atmosferi propice de lucru, impreuni cu colegii consilieri,
indiferent de culoarea potitici, proiectele prezentate spre avizare, majoritatea dintre proiecte primind
avizul favorabil, dar beneficiind gide observaliile de formi sau fond, atunci c6nd a fost cazul sd fie
completate prin amendamente.

Tineret gi Sport

Am propus 9i promovat inci de la inceputul celui de-al doilea mandat un proiect de hotdr6repentruintroducereaunuisistemdeffiavaal^.+i^::--ll^-r:.l!
Si implicati din Sf6ntu

Gheorghe gidupi mai ul agteapti inci avizul
Comisiei pentru

Am
Sportive Sfintu

Gheorghe 20tl,ca
Tot cu aceasti

ocazte am con
2 ani, t8 juniori,T
Gheorghe 20t7, al

sportivi $i 10

cdrui invitat de on

Am continuat
teila nivelul

liceenilor, intitulat anul trecut 5 tineri au primit
cate 3000 de lei/an din bugetul or

Toate cele trei programe inillate de mlne, at6t "Bursele SfSntu Gheorghe,,, c6t gi ,,Bunsele
pentru sportivi", dar gi cel "pentru multiculturalitate gi interculturalitate,,, sper cd vor avea efect pe
termen lung 5i mai ales ci simbolizeazi deja recunoa$terea, aprecierea gi ?ncurajarea constanti a
tinerei generatii din comunitate, in toate direcfiile pozitive $i pe toate planurile ei de acliune, mai ales
pornind de la idea ci ?nnpRruruA sururrRri MAt BUN|!

Am analizat propunerile gi am acordat impreuni cu colegii din comisia de Tineret gi sport
finanliri pentru proiectele din sem ll al anului 20!2, conform progralnului-cadru de suslinere a
sportului, intitulat "sfdntu Gheorghe sprijind sportul!" giprin care s-au pus bazele uneifinanldri
consistente pentru sportul din municipiu, atat cel de masi, cdt gi cel de performan[i, cu precidere
echipele de primi lig5, cea de baschet feminin gi cea de futsal, dar 5i cele de fotbal, ping-pong, baschet
masculin, handbal etc. atat la seniori, dar gi la juniori, cu precddere prin suslinerea sectiilor clubului
Sportiv gcolar.

de disculii in comisii giin plen,

participat la muhe evenimenie@aniiate iu ocazia
concurent . gah, a'lertare, pihg-iong -Sau afbitru _ arte
programul de burse pentru sportivi, iniliat de mine in urmi

fiind recompensaliin cadrul unei Gale a Sportului din
a fost maestrul Crfstian Jopesc.u.

pogramului special de recompensare



._, ---'Sb redescoperim norm alttatea!

Mi-am pdstrat obiceiurile gi am avut giin cele 5 prime luni de mandat multiple intAlniri cu

tinerii din SfAntu Gheorghe in cadre informale - Proiectul Shortcut, student contest / Clubul de Tineret
din C.N.M.V. I Zilele Elevilor / excursii gi tabere de tineret / evenimente culturale, artistice sau

sportive - pentru "a lua pulsul" migcirilor de tineret din municipiu, pentru a le sprijini iniliativele gi

pentru a le afla pirerea despre subiectele puse in discutie in cadrul Consiliului Local.

Am coordonat, participat gi sustinut mai multe evenimente publice cu gi pentru tineri, printre
care Debate Corner, Shortcut 2012, Festivalul de Colinde ,,Povestea din Ajun", una dintre marile
sdrbitori ale oragului si in 2012.

Am continuat si conduc Clubul de DezbateriAcademice din Sf6ntu Gheorghe, participAnd cu

elevi sau studenti la mai multe competilii locale gi nationale (Bucuregti, Bragov, Alba lulia, lagi) cu

rezultate notabile adesea, inclusiv locul V la Nagionale prin Simina Gheorghinci sau semifinale la

Mondiale prin Radu Cotarcea.

Am propus gi suslinut pentru premiere unul dintre voluntarii anului 2Ot2la Gala Centrului de
Voluntariat HlTl, in persoana domnigoarei Diana Cojocaru, una dintre liderele incontestabile ale
generaliei sale.

Am sustinut gi participat la multe programe sportive in Sf6ntu Gheorghe, printre care marguri
pe biciclete in cadrul proiectului ,,Bike Walk Sepsi", activitilile Clubului de gah ,,Cavalerul", mai ales
activitatea demonstrativd din sala Consiliului Local, ,,impreuni prin sportul min!ii", g.a.

Am fost printre iniliatorii gi principalii suslinitori ai parteneriatului dintre rnunicipiul SFANTU

GHEORGHE 9i ASOCIAJIA PRO NATURA pentru depunerea unui proiect comun public-privat pentru
atragerea de fonduri nalionale pentru achizitionarea de biciclete pentru inchiriere in SfAntu Gheorghe
gi promovarea mersului pe bicicleti.

Culturi ii Multiculturalitate

Am participat la majoritatea spectacolelor culturale din orag, indiferent de limba in care au

fost interpretate gi,in deplini cunogtinli de cauz5, am sprijinit iniliativele particulare sau comunitare
ale Centrului de Culturi Arcug dar gi ale celor trei teatre din orag, "Andrei Mureganu", "TamSsi Aron" 9i

,,Studio M". Am sustinut gi promovat tn continuare abonamentul "Eugene lonescu" gi supratitrarea in
limba rom6ni a spectacolelor in limba maghiarS de la Teatrul "Tam6si Aron" gi de la ,,M Studio".

Am participat gi ajutat la organizarea unor evenimente din cadrul suitei de acliuni agezate sub

egida ,,Sfdntu Gheorghe, Capitala CulturalS 9i de Tineret", printre care evenimentele de lansare gi de
inchidere, dar gi Shortcut2O1-2, Lansare Debate Corner, Game Nights, Pay it Forward, Noaptea
Devoratorilor de Publicitate, iar la final am primit o distinclie pentiu implicarea gi organizarea unor
evenimente in cadrul acestui program cu gi pentru tineri.

Am participat gi spr'tjinit toate manifestirile organizate cu ocazia "Festivalului de Colinde

Povestea din Ajun 2011, unde datoriti unor echipe extraordinare de organizare, conduse de Emil
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Pantelimon, am avut parte de concerte absolut extraordinare 9i evenimente de mare importan!i,
printre care $tefan HrugcS, Felicia Filip 9i cvintetul Anatoly, Mike Godoroja, Alexandra Ugurelu 9i
Bobby Stoica, Rdzvan Suma giToma Popovici, Corurile de la Mikes, Miko, Liceul de Artd 9i Catedrala
ortodoxi, toate cu ocazia celebrdrii sdrbitorii Na$terii Domnului.

Am propus gi realizat cu sprijinul Ministerului Culturii, fird bani de la bugetul local, impreuni
cu colegii din Asocialia de Tineret ECoU a unui spectacol extraordinar gi gratuit cu lon Caramitru, ,,Dor
de Eminescu" in cadrul manifestirilor prilejuite de organizarea Zilei Nalionale a Rom6niei, 1 dec. 2012.

Comisiispeciale

sunt membru in comisiile delegate ale consiliutui Local pentru Multitrans gi Adipostul pentru
c6ini, iar ambele institulii au avansat evident in acest ultim an, dezvolt6nd noi tehnologii gi reugind
investitii consistente pentru o mai buni desfigurare a activitililor specifice.

Fac parte in continuare din Consiliul de Administralie al Colegiului Nalional .,Mihai Viteazul,,,
unde am participat la majoritatea gedinlelor care au avut loc Ai de unde am preluat informagiile
necesare pentru a sutine cu succes cauzele ridicate de elevii, cadrele didactice 9i directiunea Colegiului
in fata Consiliului Local gi a Primiriei Sf6ntu Gheorghe, 2012 fiind anulin care finangdrite au fost mai
consistente pentru unitatea de invitimant, asfaltarea curlii 9i reparagiile interioare fiind dovezi clare
ale unei bune colaboririintre conducerea instituliei gi Consiliul Local, ca principal finanfator.

Diverse

Am continudt amplificarea procesului de transporenld gi desecretizare a actului decizional,
informdnd constant gi extrem de rapid mass-media tocatd despre noutdtile apdrute in cadrul gedingelor
Consiliului Local sau dle comisiilor gi ajutdnd departamentut de imagine de c6te ori am fost solicitat
pentru diverse proiecte, mai ales cele legate de imbundtdtirea portalului de informolii al oragului:
www. sfa ntu g h e o rg h e i nfo. ro

Am participat la majoritatea evenimentelor din comunitatea noaStri, prilejuite fie de sirbdtori
oficiale, fie de evenimente locale, reprezentAnd Consiliul Local sau prim5ria Sf6ntu Gheorghe, de
fiecare dati c6nd mi s-a solicitat acest lucru.

Sunt absolut convins cd pornind cdt mdi multe proiecte de impulsionare d oragului gi mai ales a
generaliei tinere gi active din orag, vom reusi sd schimbdm in bine lala acestei zone binecuvanftte de
Dumnezeu, demonstrdnd din plin cd impreund suntem mai buni gi cd putem avea un viitor bun pe
aceste meleaguri, romdni gi mdghiari, deopotrivd.

Ago sd ne-ajute Dumnezeu!
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