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Vargha Mihily- B6la pe anul 2013.

Avand in vedere prevederile art.51 alin.5 din Legea nr. 2151 2001 privind
administratia locala, republicata, in calitatea mea de consilier local imi
prezint raportul de activitate pe anul 2013.

1. Participarea mea la sedintele plenului:

In perioada ianuarie- decembrte 2013. din 24 de sedinte tinute am

participat la 15 sedinte, din care de qapte ori la Eedintele ordinare si de opt

ori la cele extraordinare.
Infiintarea centrului de Arta din Transilvania - o noua sectie a Muzeului
National Secuiesc- precum si alegerea mea in randul membrilor Academiei
de Arta din Ungarta, mi-a adus o serie de obligatii neprevazute, care pot

motiva numarul mare de absente pe care le-am adunat in cursul anului.

La sedintele plenului in general am votat pentru acele hotarari si proiecte

pe care le am considerat utile comunitatii. Munca organizatorica din cadrul

fractiunii UDMR le consider excelenta si rodnica.

In cadrul programului meu de audiente- de intilnire cu cetatenii- de patru

ori am avut ocazia sa fiu in contact cu problemele cetateanului de rand: de

trei ori am fost cautat in legatura cu posibilitalea crearii unor locuri de

munca in cultura, o singura data in legatura cu proiectul de urbanism initiat
de primarie.

2. Activitatile mele din cadrul celor doua comisii de specialitate:



2.1 Sunt presedintele Comisiei nr 4. pentru cultura, stiinta, si
invatamant, unde am participat la urmatoarele activitati mai
importante :

- Impreuna cu doamna viceprimar Sztakics Eva am avut numeroase
consultari cu conducerea Teatrului Tam6si Aron pentru rczolvarea
eternelor probleme de finantare a entitatii, respectiv in a gasi o
modalitate viabila de gestiune a crizelor finaciare si infrastructurale
prezente aici. l

- Am participat la interviul cu noul director al Teatrului Andrei
Muresanu, unde am fost placut surprins de proiectul ambitios,
interesant is optimist a domnului director.

- Am participat la serbarea de inceput de an al Liceului Ady Endre ,

am facut cunostinta cu noua conducere a entitatii si cu noul director
Griiman Roz5lia, cu care am avut ocazia sa discut in larg despre
problemele infrastructurale ale scolii.

2.2 Fiind membru al Comisiei nr. 2, adica comisia pentru amenajarea
teritoriului, de protectia mediului, de urbanism, &ffi participat de noua
ori la sedintele acestei comisii.

La majoritatea sedintelor ale acestei comisii a fost prezenta
doamna architect sef Birtalan Csilla, sau Dl. manager- municipiu
Czimbalmos Kozma Csaba, cu care am avut consultari extrem de
fructuoase, foarte la obiect.

In cadrul acestei comisii am dezbatut probleme de infrastructura al
Asociatiei Vadon, al parcului industrial de la Campul Frumos, precum
si al Programului Gyere Haza, precum si alte probleme de ordin
administrativ.
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