
ffi
MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA

- CONSILIER LOCAL

RAPORT DE ACTIYITATE

perioada ianuarie-decembrie 2014

in conformitate cu prevederile art. 5l alin (4) din Legea 2L5l20Ol privind administralia public6 locald,
prezint urmitorul raport de activitate pentru perioada ianuarie-decembrie 2014 :

- $edinfele ordinare ale Consiliului local:
o 10 qedinle - prezent la 9 gedinte.

- $edin{ele extraordinare ale Consiliui local: 
2^+^o l9 qedin{e - prezent la 8 gedinfe.

- $edinfele Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia rnediului gi turism: I
o l1 qedin{e - prezent la 10 qedinfe.

-$edinfeleComisieipentruinv[!5mdnt,cultur6qiqtiinf5:
o 13 qedinle -prezent la l1 gedinfe.

2. Activitate:

in cadrul gedinfelor Consiliului am sprijinit toate inifiativele: activitdfl gi proiecte, care

servesc dezvoltarea m unicipi u I ui.

Activitdti in comisiile de specialitate

Comisia de amenjare a teritoriului, urbanism, proteclio mediului Si turism- comisia nr. II.

Aceastl comisie qi-a desftqurat activitatea pe ultima sdptlmdnd a fiecdrei luni, miercurea. in
calitate de pregedinte am avut obligalia sI planific, organizez gi coordonez gedin{ele de lucru gi

activit[Iile al acestei comisii de specialitate. Am dezbdtut impreund cu membrii comisiei
proiecteledehot5r6ri,carcvizeaz6problemeurbanistice

in ordine de a avea o mai bund perspectivi asupra problemelor ivite am participat ca gi invitat la I
gedinlele CTATU din cadrul primdriei 9i Ia gedinlele de dezbaterc asupraproiectului referitor la
amenajarea centrului din Sf. Gheorghe.
Totodatd am ini{iat gi am susfinut demolarea acelor centrale termice de pe teritoriul oragului care
sunt abandonate, ruinate, iar spafiul astfel eliberat sI fie amenajat ca gi teren de joac[, spalii
verzi,locuri de parcare pentru autovehicule (ex. centrala termicd de pe strada Nagy Gyrirgy).



Comisia pentru invdldmdnt, culturd Si Stiinld - comisia nr. IV.

Aceastd comisie gi-a despgurat activitatea pe ultima sdptdm6nl a fiec[rei luni, miercurea. in
calitate de membru am participat la 11 gedinfe de lucru convocate. Am dezbdtut impreund cu
membrii comisiei proiectele de hotdrdre, carevizeazd probleme legate de culturS, invdfdmint.
Am participat la evaluarea proiectelor elevilor din clasele a XII-a din gcolile municipiului pentru

acordarea premiilor de excelenf6 ooBursele Sf.Gheorghe" .

in calitate de reprezentant al Consiliului Local am participat la gedinfele Comisiilor de

administra{ie din cadrul institu{iilor de invdfdmdnt Liceul de Art[ "Plugor Sdndor" qi grddini]a

,,Benedek Elelf'.

3. Alte activitili:

in privinfa imbundtdlirii situafiei locuitorilor din cartiere care au in proprietatea lor
biciclete, qi totodat[ in ideea incurajdrii gi suslinerii dezvolt6rii ciclismului in orag, am iniliat
realizarea unor parciri acoperite pentru biciclete, propuse a fi amplasate pe l6ngd blocuri. in
acest fel bicicletele pot ! accesate foarte uqor inclusiv pentru cei care locuiesc la etajele
superioare ale blocurilor. ,

S-au conceput doud variante pentru acest tip de parcare, depozitare pentru biciclete la inceputul
anului 2014: o parcare mai mic6 pentru depozitarea a cinci biciclete, qi alta mai mare pentru
depozitarea a zece biciclete.
Totodatd am ftcut parte din comisia care aini{iat concursul de prezentare de concept arhitectural de

modernizare pentru imobilul teatrului Tam6si Aron - ,,Kamaraterem", de pe str. Vasile Goldig, nr. 2. La
propunerea mea au fost invitali si participe tineri arhitecli.

Voi susline gi in continuare iniliativele care duc la dezvoltarea municipiului gi a

intereselor cet[fenilor.

Magy-"1^

a


