
4{ 00 ;:

4, L,l 4,13

Nernes EIod
1nkormanyzati kepvi se Io
nemeselod@yohoo.de - www.nemeselod.ro 0746-134-950

NEMES Pt-6o - consilier
Erdelyi Magyar Ndpp6rt - Partidul Popular Maghiar (EMNp-ppMT)

Conducdtorul grupdrii EMNP-PPMT

RAPORT DE ACTIVITATE
iunie-decembrie 2012

ACTIVITATB iN C,INRUL CONSILIULU LOCAL

Am depus jurdmAntul in consiliul local in iunie2012.

Prezen{i: in cei 6luni ai anului 2012,de cdnd sunt consilier au avut loc 13 gedin{e, am participat
la toate gedin{ele (5 gedin{e ordinare, 8 gedinle extraordinare). Am susfinut cu votul meu toate
proiectele de hotdrire, care au vizal dezvoltarea oragului gi nu am suslinut proiectele de hotdrire,
care dupd pdrerea mea nu reprezintd interesele ceta{enilor.

Am fost membrul comisiei care a evaluat proiectele Bursele SfAntu Gheorghe, cinci elevi au
primit bursd din partea consiliului local. Am fost membru in comisia care a evaluat proiectele
culturale gi membrul comisiei care va acorda bursele pentru elevii de origine romd.

Am reprezentat consiliul in comisia de administrare TEGA, unde au avut loc doud gedinle in
ultimii gase luni.
Reprezint consiliul local qi sunt membrul consiliului de administralie al gcolii Nicolae Colan, al
grddinilelor Pinocchio gi Cenugdreasa, unde am reugit sd rezolvdm in scurt timp cdteva probleme
vechi. Am participat la festivitatea de deschidere al anului gcolar gi am vizitat gcolile gi
gradinilele oraqului, m-am interesat de problemele institutiilor de invdlamdnt.
Sunt membru fondator al Asocialiei Sepsi SIC, asocia{ie care are scopul suslinerea vielii
sportive, al echipei de baschet feminin.
Sunt membru a[ comisiei care supravegheaza Asocialia Adrenalin, care a primit o cladire a unei
centrale termice pentru a renova cu scop sporliv.
Sunt membru al comisiei care supravegheazd,activitateaAsocia{iei Nez Perce, asocialia care se
ocupd de maidanezi la Cdmpul Frumos.
Am participat la alegerea delegatului sdtesc din Cogeni gi Chilieni, unde am reprezentat consiliul
local.
Am participat la zilele oraqului infralit cu Sfdntu Gheorghe din Ungaria, Cegldd pi la turneul de
fotbal cu titlul Cupa Consiliilor organizat in Miercurea Ciuc, judeJul Harghita.



Am avut program de audienle lunar la sediul EMNP-PPMT din strada Libertdlii, dar am avut
nenumdrate ocazii sd discut cu cetdlenii oragului, de obicei notez problemele aflate de la ei,
incercdnd sd le rezolv in timp cdt mai scurt.

COMISIILE DE SPECIALITATE

in cadrul consiliutui sunt membrul Comisiei pentru tineret gi sporl gi al Comisiei pentru sdndtate,

proteclie sociald qi cultelor.

Comisia pentru tineret si sport:

Sunt pregedintele comisiei, am avut 15 gedinle, am analizat proiectele de hotdrdre prezentate spre
avizare.

Am avut disculii cu conducdtorii principalelor cluburi sportive din oraq, ca s[ afl[m ce scopuri gi

ce greutdli au.

Am evaluat cu colegii mei proiectele de tineret gi sport depuse qi am finan{at peste o sutd de

evenimente sporlive cu suma de cca. 300.000 lei in semestrul II.

Am vizitat doud clddiri, centrale termice date in folosinld pentru asocialii sportive, pentru a
renova cu scop sportiv (Asocia{ia Adrenalin gi Clubul Electrica - tenis de mas[).

Cererile, petitiile adresate Comisiei pentru tineret gi sport au fost solulionate sau propuse spre
aprobare la consiliul local. Nu am avut certuri, am reugit si rezolvdm problemele in mod pagnic.

Comisia pentru sinitate, protectiq socialS si culte:

Comisia a avut l1 gedin{e, am fost.prezent de 9 ori.
Am vizitat institutiile sociale ale oraqului, Direclia Sociald, Cdminul Zathureczki Berta, Sing-
Sing-ul, cantina social6 etc.
Am vizitat locuinlele sociale din strada Jigaretei, locuinle care au fost repartizate instituliilor
culturale din oraq.

Am analizat dosarele familiilor din c[minul social Sing-Sing, am inceput sd mutdm familiile din
cl6dire.
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