
Raportul de activitate pentru anul 2012

Radita Palela -Consilier local

In perioada 28 iunie-31 decembrie 2012 mi-am desIa~urat activitatea de consilier
local al PSD la Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe, participand la 4 ~edinte
ordinare ~i 7 extraordinare .

Sunt membru In trei comisii:
• comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~iturism

unde Indeplinesc ~i functia de secretar;
• comisia pentru sanatate, protectie sociala ~i culte, avand ~i functia de secretar;
• comisia de analizare ~i propunere de atribuire sau schimbare a denumirii

strazilor
In luarile de cuvant pe care Ie-am avut, am adus la cuno~tinta membrilor consiliului

local pozitia cetatenilor pe care Ii reprezint ~i a mea personal. Am sprijinit printr-un vot
favorabil toate acele initiative, proiecte de hotarare care conduc la dezvoltarea localitatii.

M-am opus acelor proiecte ce aduc atingeri drepturilor cetatene~ti.
Am vizitat Impreuna cu 0 parte a consilierilor locali, toate unitatile de Invatamant din

municipiul Sf.Gheorghe, pentru a identifica problemele cu care se confrunta ~i a gasi solutii
Impreuna cu conducerile acestor unitati la aceste probleme.

Impreuna cu membrii comisie sociale am vizitat locatiile din Sf.Gheorghe organizate
sa raspunda unor problemelor sociale: Caminul de Batrini Zathurecky Berta, Caminul Social
Sing Sing din cartierul Ciucului, Caminul Social de pe strada Mikes Kelemen.

In urma InHUnirilor pe care Ie-am avut cu cetatenii am putut consilia ~i ajuta mai multe
familii aflate In situatia de risc social.

Am colaborat la elaborarea proiectelor de hotarare de la cele trei comisii din care fac
parte.

In cadrul comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i
turism am participat la discutii cu privire la dezvoltarea localitatii (parc industrial Campu
Frumos, PUZ Chilieni, etc).

La ~edinta ordinara a Consiliului local din luna septembrie, am propus-o pe eleva
Ursica ~tefania pentru obtinerea titlului de Cetatean de Onoare al ora~ului, deoarece la
Olimpiada Intemationala de Geografie de la Koln Germania, din auguast 2012, a obtinut
Medalia de Aur ~i locul II pe natiuni. 0 parte a membrilor Consiliului local nu au agreat
aceasta formula, astfel ca un membru al societatii noastre care a Iacut cinste acestei localitati
cu rezultatele sale la competitiile nationale ~i intemationale a ramas lara 0 recunoa~tere pe
masura.

Am participat la ~edintele Consiliului de Administratie de la Liceul Tehnologic
"Constantin Brancu~i ".

M-am implicat In derularea lucrarilor de asfaltare a curtii interioare a Colegiului
National "Mihai Viteazul" ~i am solicitat:

• mutarea statiei de autobuz din fata intrarii principale a colegiului;



• includerea In indicatoarele existente ~i a Colegiului National "Mihai Viteazul"
avfu1dIn vederea calitatea de monument istoric a cladirii;

• alocarea de fonduri necesare reabilitarii intematului Colegiului National ,Mihai
Viteazul;

• amenajarea unor spatii pentru parcarea bicicletelor, In Sf.Gheorghe;
• acordarea unei atentii sporite in amenajarea trotuarelor din localitate.
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