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Raportul consilierului local

Vargha Mihily- B6la pe anul 2014.

Avand in vedere prevederile art.51 alin.S din Legea nr. 2l5l 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- decembrie 2014 din29 de sedinte tinute am participat la
20 sedinte, din care de qapte ori la Eedintele ordinare si de treisprezece ori la cele
extraordinare.
La sedintele plenului in general am votat pentru acele hotarari si proiecte pe
care le am considerat utile comunitatii. Munca organizatorica din cadrul fractiunii
LIDMR 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 posibilitatea 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 rezolvarea eternelor probleme de
finantare a entitatii, respectiv in a gasi o modalitate viabila de gestiune a
crizelor finaciare si infrastructurale prezente aici.

2.2

Fiind membru al Comisiei nr. 2, adica comisia pentru amenajarea
teritoriului, de protectia mediului, de urbanism, am participat de noua ori la
sedintele acestei comisii.
Au fost discutate qi avizate favorabil proiecte de hotdrAre care auvizatlucririle de
reabilitare, modernizare a diferitelor sffdzi din Sf. Gheorghe.
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 g,onsultari foarte la obiect.
Au fost discutate deasemenea intervenlii de lucrdri de amenajare exterioire la
Ecoli, aprobate avize prealabile de oportunitate referitor la planurile urbanistice
care au vizat cartierul reziden{ial str. Borviz, Cdmpul Frumos (zona fiind propus

-

prin PUZ-ul nou ca qi zon6 mixt6 pentru construclii de sdndtate, turism, prevenire
qi recuperare).

Membrii comisiei au suslinut achizi{ionarea de c6tre municipalitate

a

monumentului istoric,,Casa Keresztes".
Pe l6ngd dezbaterea qi aprobarea acestor proiecte de hot6r6re, membrii comisiei au
avut propuneri inovative vizilnd diverse probleme legate de urbanism gi imaginea
oraqului.
Am consemnat si propuneri de finalizare a lucririlor la sistemul de apa-canal in
cazril unor strdzi unde au aparut deficiente.
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