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Consilier local in Sf6ntu Gheorghe,

Membru in Comisia de Tineret gi Sport 9i

in Comisia pentru Culturi gilnvSlim6nt

RAPORT DE ACTIVITATE 2074

r. PREZENTE

1. Consiliul Local al MunicipiuluiSfintu Gheorghe.

10 gedinte ordinare. Prezent la 10 (100%)

X9 gedinle extraordinare. Prezent la L7 l%l

2. Comisia de Tineret 9i Sport

10 Eedinge. Prezent la 15 gedinle (100%)

3. Comisia Juridici

16 gedinte. Prezent la 10 gedinte (100%)

4.Comisia de CulturE giinv5fim6nt

19edin15. Prezent (100%)
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II. ACTIVITATE

2Ot4 a continuat in aceeagi noti a acestui al doilea mandat, cu multe probleme fati de

mandatu! anterior, majoritatea solidS, 213 din Consiliul Local delinuti de citre UDMR ficind ca

iniliativele gi chiar propunerile altor grupuri si treaci mult mai greu, sau chiar deloc.

Am participat la majoritatea ;edinlelor de plen sau de comisii, incerc6nd si analizim,
impreund cu colegii consilieri, indiferent de culoarea politici, proiectele prezentate spre avizare,

majoritatea dintre proiecte primind avizul favorabil, dar beneficiind gi de observatiile de formi sau

fond, atunci c6nd a fost cazul si fie completate prin amendamente.

Cele mai importante reugite au !inut de continuarea suslinerii ideii de "autonomie cultura!5"
pentru romdnii din Sfdntu Gheorghe, din ce in ce mai mult, cei 4 consilieri romini av6nd putere de

decizie in problemele care !in de comunitatea romineasci. Evident, aceasta este inci doar in mici
misuri pus6 in practici gi aproape deloc in ceea ce privegte corespondenta proporlionali a distribuirii
fondurilor, dar sperim cd anii care urmeazi vor consolida aceasti idee.

Pentru mai bine de jumitate de an, Comisia de Tineret 9i Sport a evoluat ?ntr-o direclie

eronatS, mai exact din cauza lipsei de direclie, deoarece, ?n urma demisiei din C.L. a fostului
pre;edinte, colegii mei de Comisie nu au binevoit si aleagi un alt reprezentant in aceasti funclie.

$edinfele au fost sporadice, iar realizirile pe misuri, majoritatea venind de la iniliative individuale ale

unor colegi, dar activitatea fiind coordonati de citre dl. viceprimar Tischler Ferenc, degi domnia sa nu

poate si se afle in ambele situatii deodatS.

Proiecte proprii

Am propusinci din prima jumitate a anului un proiect de hotirdre pentru acordarea

distincliei de cetilean de onoare a! municipiului Sfintu Gheorghe, dar, proiectul a fost tergiversat in
Comisia pentru Culturd 9i nu a ajuns si fie discutat ?n plen, in ciuda intervenfiilor mele repetate.

Am propus gi promovat Tnci de la inceputul celui de-al doilea mandat un proiect de hotirire
pentru introducerea unui sistem de recompensare a profesorilor excelenli gi implicafi din Sfdntu

Gheorghe gi dupi mai multe runde de discufiiin comisii pi in plen, proiectu! nu a beneficiat de sprijinul

majoritilii colegilor, iar acegtia au previzut sume de bani ridicol de mici, pentru Asocialiile

Pedagogilor din Sfintu Gheorghe, care au inceput si ofere premii simbolice pentru profesorii deosebili

din orag, in ciuda obiecliilor mele de formi 9i pe fond.

Am sustinut 9i participat la multe evenimente organizate cu ocazia Zilelor Sportive Sf6ntu

Gheorghe 2014 gi mi bucur ci a fost continuat programu! Burse Sportive Sfdntu Gheorehe pentru
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sportivi, antrenori gi juniori, initiat de mine in urmi cu 5 ani, ba chiar i-a fost adiugat gi o anexi,
Premiile Comisiei de Tineret gi Sport, prin care au fost premiagi cei mai buni sportivi gi antrenori gi la

sfirgitul anului.

Am continuat promovarea pogramuluispecial de recompensare a excelenlei la nivelul
liceenilor, intitulat "Bursele Sfdntu Ghqorghe". un program prin care giin 2013, 5 tineri au primit cdte
3000 de lei din bugetul oragului, plus inci 4 premii speciale, acordate cu ajutorut unor parteneri priva[i
sau ONG-uri, de exemplu cele pentru cele 3 eleve care studiazi in limba romdni si au depus dosare,
fiind acordate la sugestia mea de citre Asocia[ia de Tineret Ecou.

A fost men[inut5 giin anul 2013 linia de finanlare separate de citre Consiliut Local, "pentru
multiculturalitate si interculturalitate". propus5 de mine acum cativa ani, in valoare de 20.000 lei gi

sperim ca din 2OL4,valoarea acesteia si creasc5.

Toate cele trei programe initiate de mine, at6t "Bursele Sfdntu Gheorghe", cat ti "Bursele
pentru sportivi", dar 9i cel "pentru multiculturalitate gi interculturalitate", sper ci vor avea efect pe

termen lung gi mai ales ci simbolizeaz5 deja recunoagterea, aprecierea giincurajarea constanti a

tinerei generatii din comunitate, in toate directiile pozitive $i pe toate planurile ei de acliune, mai ales
pornind de la idea ce ilupneuruA sururrnn MAI BUN|! Regret faptu! ci celelalte doui hotirdri propuse,

cea de acordare a burselor pentru profesori, dar gi cea de acordare a titlului de cetilean de onoare nu
au oblinut acordul colegilor mei.

Pentru Tineret Si Sport

Am analizat propunerile gi am acordat impreuni cu colegii din Comisia de Tineret gi Sport
finanl5ri pentru proiectele din 2014, conform programului-cadru de sustinere a sportului, intitulat
"Sfdntu Gheorghe sprijini sportul!". Modificat in cursul anului, prin care s-au pus bazele unei finanliri
consistente pentru sportul din municipiu, at6t cel de masi, cit gi cel de performan!i, cu precidere
echipele de primi ligi, cea de baschet feminin gi cea de futsal, dar gi cele de fotbal, ping-pong, baschet
masculin, handbal etc. atat la seniori, dar gi la juniori, cu precidere prin suslinerea secliilor Clubului
Sportiv $colar.

Am sprijinit vreme de cdteva luni acordarea unei finangiri pentru achizilionarea unui scaun
rulant pentru sportivul nostru de aur, Ciprian Anton, campionul nalional gi cipitanul echipei nalionale
a Rom6niei de tenis in scaun rulant, iar la finalul anului acest vis a devenit realitate, sportivul nostru
urm6nd si inceapi anul 2015 cu un scaun nou nout din Marea Britanie.
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impreuni cu colegii din Comisie am analizat gi acordat finan|5riin cele doui sesiuni organizate

poe parcursul anului pentru asocialiile de tineret, dupi regulamentul de acordare a finanfirilor pentru

organizafiile de tineret, avdnd runde de int6lniri cu zeci de ONG-uri, dar gi cu alli factori interesali

asupra fenomenului.

Am fost coordonatorul gi in acest an al activitSlilor de la "Cortul de Tineret 20L4", impreuni cu

partenerii de la HARIT, reugind si creim un pol de atractie pentru mii de tineri din ora9, programele

diverse ;i atractive, concertele de sear5, dar gi consursurile reugind si atragi atentia 9i sE se impunE in

multitudinea de programe de "Zilele SfAntu Gheorghe": "Saint George Got Talent", "Biblioteca Vie"

"Dragon Silent Party", concerte giint6lniri cu publicul ale vedetelor de la Zilele Sf6ntu Gheorghe.

Mi-am pSstrat obiceiurile gi am avut giin acest prim an de mandat multiple intdlniri cu tinerii

din Sfdntu Gheorghe Tn cadre informale - 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 initiativele gi pentru a le afla pirerea despre subiectele puse

in discutiein cadrul Consiliului Local.

Am coordonat, participat gi sustinut mai multe evenimente publice cu ;i pentru tineri, printre

care Festivalul de Colinde ,,Povestea din Ajun", "3M Talks", "Festivalul !nternaliona! "Atelier", cu

pleiada de spectacole de teatru, "Zilele ECOU", cu excelentul spectacol premiat "ZicZac", "Viitorii
Lideri ai Comunitilii / Alumni CNMV", "serata de muzici folk gi poezie" cu Mircea Bodolan gi Du[a

Guruianu, Concertul "Mozaic" al lui Nicu Alifantis sau proieclia de film cu "Binmecuvdntati fii

inchisoare", cu Maria Ploae, "Gala Filmului de Autor" etc.

Am continuat si conduc Clubul de Dezbateri Academice din Sfintu Gheorghe, avdnd int6lniriin

fiecare joi la CNMV, mergind la turnee na1ionale cu echipe 9i ficdnd chiar parte din echipa de

organizare la Bragovu! Dezbate gila Romdnia Dezbate Bragov 2Ol4,dar maiales organizind pentru al

patrulea an consecutiv cel mai mare turneu din Europa de dezbateri academice pentru liceeni, Saint

George City of Debate Vlll ;i participind cu elevi sau studenli la mai multe competitii locale gi

nalionale (Bucuregti, Bragov, Cluj, Ploiegti, Tdrgu Jiu) cu rezultate notabile adesea, cel mai important

fiind ob[inerea titlului de campioni nalionali la Tinerii Dezbat 2014, "olimpiada de debate" a ]iceenilor

din fari. in plus, am continuat sA desfigurim programul iniliatin premieri in Rom6nia, Masterclass

Debate, la BicfalSu, unde 8 dintre cei mai buni debateri ai [5rii au tinut cursuri pentru aproximativ 50

de elevi gi profesori doritori si aprofundeze lumea dezbaterilor academice de performanli.

Am propus gisuslinut pentru premiere unul dintre voluntarii anului 2Ot4la Gala Centrului de

Voluntariat HlTl,in persoana domnigoareiAdina Moisii, una dintre liderele incontestabile ale

generaliei sale.

Am suslinut gi participat la multe programe sportive sau de voluntariat in Sfintu Gheorghe,

printre care marturi pe biciclete in cadrul proiectului ,,Bike Walk Sepsi", activititile Clubului de $ah

,,Cavalerul", plus multitudinea de activitdli iniliate de Asocia[iile "ECOU", dar 9i Covalpin, Alutus,

HARIT, HlTl, Sepsi lSE, JBC 9.a.
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Am continuat giin 2014 comemorarea la Sfdntu Gheorghe a sportivului Marian Cozma, un

adevirat simbol al prieteniei romdno-maghiare.

Am iniliat 9i pus in practici, alituri de colegii din Asociafia ECOU 9i Centrul de Culturi al
judetului Covasna a programului de schimb cultural, in care 40 de copii de la HEghig/eelin au vizitat
obiective culturale din Sf6ntu Gheorghe, iar 40 de copii din Sfdntu Gheorghe au vizitat Bi[anii Mici,
tirimul de legendS al povestitorului Benedek Elek.

Am invitat gi coordonat activitatea de prezentare a citorva staruri de la echipa de baschet

Sepsi Sic la Colegiul Nalional Mihai Viteazul, plus ctteva acaiuni demonstrative 9i autografe pentru

tinerii fani.

Am fost parteneriin organizare cu prietenii de la Covalpin, aducdnd pentru a doua oari in

iudetul nostru un concurs national de alergare montani, dar gi de mountain bike la gugag Bii,
participand activ atat la nivel logistic, dar 9i de voluntari.

Am participat in echipa Asocialiei de Tineret ECOU la a doua edilie a campionatului de futsal

intre ONG-urile de tineret din Sf6ntu Gheorghe, reugind chiar si ne calificim in semifinalete

competiIiei.

Am ajutat constant la promovarea bazelor sportive gi de agrement din orag, contribuind, dupi
posibiliti[i, cu votul meu sau prin alte mijloace la buna desfdgurare a activiti[ilor sportive 9i de tineret
in Sff,ntu Gheorghe.

Am susfinut public, dar gi prin inifiative citre parlamentarii liberali cdteva modificiriin ceea ce

privegte Constitufia, in perioada Comisiei de revizuire, dar mai ales am insistat asupra acordirii
dreptului de vot pentru reprezentantul Consiliului Elevilor?n Consiliile de Administratie.

Pentru Culturi gi Multiculturalitate

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

fost interpretate gi, in deplini cunogtintt de cauzi, am sprijinit initiativele particulare sau comunitare
ale Centrului de Culturl Arcug, ale Muzeelor "Carpalilor Risiriteni" 9i "Nafional Secuiesc" dar gi ale

celor trei teatre din orag, "Andrei Mureganu", 'Tamdsi Aron" gi ,,Studio M", toate beneficiind de

rectificiri pozitive de buget, primul chiar mult mai consistente decat in anii trecuti, mai ales odati cu

inceperea lucririlor la noua sali de la fostu! cinema Arta, lucriri pentru care am avut adesea ludri de

pozilie publice. Am sustinut 9i promovat in continuare supratitrarea in limba romdni a spectacolelor in
limba maghiari de la Teatrul "Tamdsi Aron" gi de la ,,M Studio".
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Am colaborat cu conducerea Teatrului Andrei Mureganu !a "aducerea acasi" a celui mai vechi

Festival lnterna[ional de Teatru din 1ari, "Atelier", unde am ficut parte din echipa de organizare a

acestui eveniment.

Am coordonat manifestirile organizate cu ocazia "Festivalului de Colinde Povestea din Ajun .

Meses karacsony 2014", unde datoriti unor echipe extraordinare de voluntari, am avut parte de

int6lniri fabuloase cu Ducu Bertzi ;i Mihai Nenifi, Snaps Vocal Band gi Luiza Zan, Popas Band, premiera

teatrali cu "Jara mea", plus 6 concerte in scoli gi mii de tineri colindali, plus cdteva sute de c5rli de

colorat distribuite, plus cei peste 100 de tineri romdni ;i maghiari care au colindat in autobuzele din

Sf6ntu Gheorghe, dar gi Atelierele pentru Mog Criciun, in parteneriat cu MNCR, toate cu ocazia

celebririi Sdrbitorii Na$terii Domnului.

Am ficut parte din nou din echipa de organizare a Zilei Nalionale a Romdniei 2014,

evenimentul pe care l-am coprodus cu ajutorul colegilor din ECOU fiind aducerea unui spectacol

extraordinar pentru copii: "Don Pasquale", al Operei Comice pentru Copii din Bucuregti, manager

Felicia Filip.

Am ficut parte din nou din echipa de organizare a Zilelor Sfdntu Gheorghe 2014, ca gi

responsabil de programele de limbi rom6n5, gi s-au bucurat de mare succes atat cele doui spectacole

eveniment din cadrul SiptiminiiCulturale, cu doamna Oana Pellea;i MihaiSandu Gruia, plus

inilierea, impreuni cu TAM, a programului Zilele Filmului Rom6nesc la Zilele Sf6ntu Gheorghe, unde au

fost 4 premiere de filme contemporane, dar gi concertele formaliilor invitate: Vama, ConnectR, Grimus

gi ansamblul folcloric din Basarabia.

Am adus, impreuni cu colegii din Asocialia de Tineret Ecou cu ocazia Zilei Limbii Romdne, la 15

ianuarie, un spectacol eveniment cu Teatrul Nalional de Opereti din Bucuregti.

Am continuat si jucim in prima parte a anului 2014 spectacolul de teatru-forum, inifiat ;i
produsin premieri pentru Sfdntu Gheorghe, intitulat "Nu putegivoi uri cdt putem noi iubi", un

spectacol care vorbegte deschis despre problematica convieguire romino-maghiari gi care a avut

cdteva reprezentatii, sute de oameni ludnd parte la eveniment gi obfinSnd chiar premiul al ll-lea la

Festivaf ul Winteracting Bragov 2OL4,iar dupi ultima reprezentatie, de la Sala Osono, am inceput o

colaborare cu Teatrul lndependent Osopno pentru un nou spectacol de teatru forum pe aceeagi tem5.

Am inifia 9i promovat la Sfdntu Gheorghe programul "Uiti o carte undeva" gi vreme de mai

bine de o luni d ezile am lisat c6te o carte pe bincile din Parcul Central incercind gi astfel si incurajez

lectura , mai ales in r6ndul tinerilor, dar 9i prin "cirlile siptim6nii", o continuare online de

recomandiri pe modelul "Cartea de la pagina 5", un proiect mai vechi suslinut de mine pe vremea

cdnd conduceam Observatorul de Covasna.

Am continuat si dezvolt Jurnalul Online Pozitiv pe facebook, mai ales din dorinla de a echilibra

avalanga de gtiri negative culese 9i amplificate de citre mass-media centrale din zona 9i oragul nostru.



De-gapte ani reprezentant al comunitdtii!

Pentru Protecfia Mediului

Am continuat proiectul de nivel internalional, ini[iat de mine acum tapte ani la Sf6ntu

Gheorghe, "Earth Hour", in acest an mai bine de o suti de participanli au Tnillat lampioane $i au

cintat la chitari gi vocal muzici in limba rom6n5, dar giin maghiari, celebrdnd stingerea luminiiin
orag, odati cu alte cdteva mii de orage din intreaga lume. Deasemenea am participat !a Sfdntu

Gheorghe gi chiar la Bucuregti la marguri 9i demonstraliiimpotriva legii cu dedicafie pentru RMGC la

Rogia Montana, ludnd pozi[ie publici in mod repetat in acest sens, dar giimpotriva exploatirilor
gazelor de gist.

Comisiispeciale

Fac parte in continuare din Consiliul de Administratie al Colegiului Nalional "Mihai Viteazul",
unde am participat la majoritatea gedintelor care au avut loc Ai de unde am preluat informaliile
necesare pentru a sutine cu succes cauzele ridicate de elevii, cadrele didactice gi directiunea Colegiului

in fala Consiliului Local 9i a Primiriei Sfdntu Gheorghe, ultimele 12 luni fiind momentulin care

finanlirile au fost mai consistente pentru unitatea de inv515mint, asfaltarea cur[ii gi reparafiile

interioare fiind dovezi clare ale unei bune colaboririTntre conducerea institutiei ti Consiliul Local, ca

principal finangator. Deasemenea am fost ferm in a o indepirta din inv6!5m6nt pe o doamni
profesoari care a lovit in mod repetat elevi din CNMV, ;i, in ciuda opoziliei l$J Covasna, p6ni la urmi
doamna profesoari a pirisit inv5fim6ntul covisnean. Deasemenea impreuni cu colegii din Asociafia

de Tineret Ecou gi partenerii nogtri priva[i, am hotirdt si completim cu sume consistente bursele de

exceleneli acordate pentru inct 3 elevi ai Colegiului, deoarece nu 6, ci doar 3 au putut primi acest

beneficiu de la Consiliul LocalSfintu Gheorghe.

Sunt membru in Comisiile delegate ale Consiliului Local pentru Multitrans 9i la Adipostul
pentru Ciini, iar ambele institulii au avansat evident in acest ultim an, dezvoltdnd noi tehnologii 9i

reugind investitii consistente pentru o mai bunS desf5gurare a activititilor specifice.

Deasemenea sunt delegat in Consiliul de Conducere al asocierii dintre Consiliul Local gi firma

responsabili de laculde la gari 9i,in ciuda faptuluicE au fost desfigurate c6teva actiVititiin decursul

anului, nerespectarea obligaliilor contractuale ne-au ficut pe noi, cei trei delegali ai CL in acest caz, si
recomandim in ultima gedinli de Consiliu si fie reziliat contractu! cu partenerul privat.

Am ficut parte, ca giin anii treculi, din Comisia de verificare a managementului la Teatrul

Andrei Mureganu gi am constatat ci domnul director Dan Tzopa a obfinut o noti peste 8, prin care i s-a

permis continuarea mandatului, dar cu speranta ci vor fi luate misuri pentru remedierea situaliilor.
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Am continuot amplificareo procesului de transporengd gi desecretizare o octului decizional,

informdnd constant gi extrem de ropid moss-medio locald despre noutdlile apdrute in codrul gedingelor

Consiliului Locol sau ole Comisiilor gi ajutdnd departomentul de imogine de cdte ori am lost solicitat
pentru diverse proiecte, moi oles cele legdte de imbundtdlirea portolului de informolii ol orogului:

www. sfa ntu g h e org h e i nlo, r o

Am participat la majoritatea evenimentelor din comunitatea noastrS, prilejuite fie de sirbitori
oficiale - Ziua Nalionali, Ziua Armatei,Ziua Eliberirii Oragului 9.a., fie de evenimente locale - Parada

Cdrnalilor l.a, reprezentand Consiliul Local sau Primiria Sfdntu Gheorghe, de fiecare dati cind mi s-a

solicitat acest lucru, atet la gcoli, gridinite, institutii aflate ?n subordinea Consiliului Local sau institutii
publice sau private.

Am luat pozifii publice ferme pe tot parcursul anului de condamnare a extremigtilor, de

oriunde ar fi acegtia, ba chiar in jurul Zilei Nalionale am depus pldngere la Polifie 9i Parchet impotriva
extremigtilor de la Noua Dreapti care au mdrgiluit cu scandiri xenofobe in Sfdntu Gheorghe, dar gi a

celor din T0rgu Secuiesc care au arborat steaguri de doliu cu aceeagi ocazie.

Cu sperongo cd ffWpAeUNA suntem mai buni gi cd dacd vom ldso la o porte ceeo ce ne dezbind gi

ne vom concentrd pe lucrurile core ne apropie, inchei mdrturisind ocelogi otdgdment dparte lald de

dceostd zond in care md lelicit cd am oles sd locuiesc, Vd mullumesc pentru onooreo de a md fi
mondotot pentru qceostd onorontd luncgie de reprezentont al comunitdlii din Sfdntu Gheorghe!

lU BESC Sfdntu Gheorghe!

Sepsiszentgyiirgy, 6n SZERETLEK!

I LOVE Saint George!
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