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Aq putea s6-mi incep raportul cuprecizarea cd anul trecut a fost unul mai

linigtit, echilibrat ca precedenlii. Normal, au fost qi certuri, s-au infruntat opiniile

diferite, evenimentele au fost dese.

Am fost prezent la toate qedinfele Consiliului Local, la fel qi in cazll

comisiilor de specialitate, mi-am exprimat gi pdrerea in cadrul dezbatenlor esen{iale,

uneori pro, alt[datd contra.

Ca reprezentant al Consiliului Local am participat la qedinfele consiliilor

administrative ale Liceului Mikes Kelemen, Liceului Reformat, ale celor profesional-

tehnologice "K5s Karoly" gi "Pusk6s Tivadar", precum la adunlrile generale ale

TEGA SA, Urban-Locato SRL, Asocialia VADON.

Audienlele, intdlnirile cu alegStorii mi le-am linut la sediul PCM -MPP, de cele mai

multe ori cuplate cu ore de istorie, dar disculii interesante am purtat cu cetSlenii

oragului la locul excavaliilor poreclite lucrdri publice.

in cadrul gedinfelor Consiliului Local am sprijinit iniliativele de dewoltare a

oragului, in ciuda bugetelor prea umflate.

Nu am sprijinit transformarea intregului centru civic intr-o imensi parcare cu

plat6.

Nu am spijinit luarea unui nou credit atunci c6nd rambursarea celui luat

anterior incd nici nu a fost inceputd.

Nu am fost de acord cu majorarea taxei de salubritate in condiliile in care

prelul carburanlilor este la nivelul cel mai scdntt din ultima vr6me, iar guvernul a

scdzut nivelul taxei pe valoarea addugatd.

Am propus o majorare de impozit mai pulin drasticd in caz-sl imobilelor

nerezidenliale ale persoanelor frzice,precum in cazul celor nefolosite ale firmelor.

Propunerile mele auvizat domolirea poftei de impozite, menfiRetrea taxelor la nivelul

existent - deci o 'Jefuire" mai ingrduitoare apopulaliei qi a firmelor.

Fracliunea UDMR s-a impotrivit tuturor propunerilor frcute de mine, sprijinind qi



votdnd varianta expusi de iniliatori. Aceasta este "parteneriatul strategic" din care

nu-mi doresc partea.

Este prielnic sd se asigure servicii comunale, dar dac[ locuitorii strdzilor

afectate sunt nevoili sd umble in mocirld ani in gir, aceasta inseamnd organizare gi

efectuare de lucriri iresponsabile.

Este bun gi frumos, dacd, strizile qi trotuarele primesc imtrdcdminte noud, dar

dacd aceasta este mereu desftcutd, apa de ploaie nu-gi gdsegte drumul cdtre gurile de

scurgere, pldcile de piatrl ale trotuarelor aleargi dupd pietoni - aceasta este o

cdrpealdplStit6 cu bani grei.

Este de folos gi un parc industrial, dacd constd nu numai din birouri qi casa

portarului ci gi din hale industriale, care asigur6 recuperarea in timp a investiliei.

Sf. Gheorghe - Capitala CulturalS a Europei - u fi fost foarte frumos. N-a

mers la prima incercare, imi pare r[u.

Cdteva observafii, care trebuiesc sd fie ficute de cineva. Ca sd rdmdnem

cu picioarele pe pdmdnt, sd ne apropiem de realitate. Ca sE observdm: nu suntem pe

culmile ordinei gi bunului trai.

Mai avem destul6 treabd,, trebuie sd ne trezim, sE lucrdm cinstit, cu

demnitate. Sd continudm cea ce este bun, sd repardm cea ce este reparabil. 36 facem

acest oraq triibil pentru majoritate, pentru toli cei care iqi doresc un viitor aici.

Sf. Gheorghe, la 15 februarie 2016.
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