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RAPORT DE ACTIVITATE
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pe anul 2014

Anul 2014 a fost unul mai linigtit in Consiliul Local al Mun. Sf. Gheorghe,
aflat sub dominalia UDMR datorit6 majoritdfii de doud treimi. Totuqi am incercat de
cdteva ori sd le schimb pdrerea asupra proiectelor de hotdrdri, dar degeaba.

Au votat majorarea pre{ului de apd potabilS qi canalizare frrd sd lind seama de
observaliile mele, la fel nu au fost de acord cu reducerea cu l}Yo a impozitului pe
imobile pentru firme. Astfel oragul nostru a rdmas cea mai neprietenoasd localitate
fa[d de intreprinzitorii delindtori de clSdiri qi terenuri.

Nu am fost sprijinit nici in iniliativa de a acordareducere de impozit pe clddire
pentru acei locuitori din zona strdzii Oltului, unde aleea le-a fost scoasd de sub
picioare de aproape cinci ani.

Av6nd in vedere cd promisiunile de primar rostite la qedinle incd nu le pot
considera rezultate, incercdrile mele de a influenfa colegii s6-mi sprijine iniliativele
au fost

in

zadar, consider

ci

a fost o greqeald din partea electoratului increderea in

aceastd mdsur6 a organizaliei care a asigurat bundstarea pentru

pulini, iar mullimea

a

rimas cu promisiuni.

Cu toate cd am fost prezent la toate gedinfele C.L. gi nu numai de dragul
prezen[ei, aceastl participare nu prea a dat roade.

Ca reprezentant al consiliului am participat la qedinlele consiliului

de

administralie ale liceelor "K6s K5roly" qi "PuskSs Tivadar". Poate cd qi argumentele
mele au contribuit la renunlarea comasdrii acestor tipuri de invSfdmdnt, p5str6ndu-qi
identitatea in continuare.
Reprezint C.L. qi in societatea oourban-Locato", infiinlatd ca firmd imobiliari a

municipiului, dar care treptat rdmdne

frrI

imobile. Reprezint consiliul qi in Asociatia

"VADON", prin care se demonstreazdfaptul

c5 municipiul std bine financiar.

Chiar dacd activitatea mea din cadrul qedinlelor nu mi-a asigurat destule
satisfaclii, sunt mai mullumit de rela\iamea qi consultdrile cu ceti{enii urbei.

Mai multe sute mi-au fost aldturi sub steagul arborat in parc, la comemorarea
unde am qi cdntat. Care ulterior a fost considerat oointonare" gi am qi incasat "premiul"

Prefecturii. Sprijinul concitadinilor a devenit qi mai insemnat, qi de forfd, numErul
celor care ni s-au aldturat a devenit din ce in ce mai mare. La inceput am fost numai

"amendalii", pe urmd qi cei care au cdntat cu noi. Au fost prezenli cei care ne-au
simpatizat, dar qi cei care n-au vrut si rdmdnd ?n afara evenimentului.

Ca gi in anii precedenli, qi
deosebite ce au avut loc

in

in anul trecut am fost prezent la evenimentele

localitatea infrdlitd cu noi Kisbucsa din Ungaria,

transmifdndu-le urSrile de bine ale celor rdmaqi acas6. P6nd in prezent in aceastd micS

localitate au depus jurdmdnt de cetSlenie 15 concitadini, numdrul vizitatorilor
sfhntugheorgheni a dep6qit cifra de 50, iar noi ne-am bucurat de vizita a zece locuitori

din Kisbucsa.

Audienfele mele de consilier local le-am linut la sediul PCM-MPP din str.
Martinovics, dar au insemnat mai mult intdlnirile din spaliul public care prezintd
legitura directS, adevdratd, cu alegdtorii.
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