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RAPORT DE ACTIVITATE - 2016

KELEMEN Szilard Peter - Consilier Local Municipiul Sfflntu Gheorghe

in2016 - am participat la toate qedin{ele ordinare ale Consiliului convocate del I ori.

La gedin{ele extraordinare ale Consiliului am fost prezent la l7 dintre ele.

Am participatla2l de qedionle ale Comisiei economice, am luat cuvAntul in cadrul

programelor de stimulare economici a oragului gi am adoptat bugetul oraEului pentru anul

2016

Am participatla 13 gedinte ale Comitetului pentru Tineret qi Sport, am elaborat un

regulament de concursuri de finanlare pentru a facilita sistemul de concusuri de finanlare

pentru ONG-uri din punct de vedere altransparenlei

in 2016 pe l6ngd activitatea mea cu tineretul mi-am stabilit ca nou obiectiv pentru mandatul

viitor - dezvoltarea culturii ciclismului in Sfdntu Gheorghe.

in data de 13 iulie 2016,la ini{iativa mea am fondat miqcarea ,, I IIIKE
Sill}StSZtll!'l"GyL}{{CY " av6nd ca scop atragerea qi acelor persoane care doresc-s5-gi aduci

aportul la dezvoltarea unei culturi slndtoase de ciclism.

in 2016 administra{ia locali a comandat noul plan de mobilitate a oraqului Sfdntu Gheorghe.

inainte de frnalizarea planului, acesta va fi revizuit de c[tre migcarea ,,1 BICICLETA Sf.

Gheorghe >.

Pebaza acestui plan de mobilitate vom dezvolta o noud relea de piste pentru biciclete in

oraqul nostru - care va lega instituliile de inv6!6mdnt, diferitele cartiere ale oragului qi va

asigura locuitorilor un trafic mult mai sigur de biciclete.
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Datoriti demardrii'ovalului" de ciclism, in luna mai20l7 a fost lansati o ini{iativi denumit[
*CYCLE TO WORK" care are drept scop utilizarea biciletelor ca mijloc de transport la locul

de munci in luna mai, nu doar ca mijloc de relaxare dup6-amiaza.

Consider c6 acest aspect este unul important, deoarece acesta qi alte fenomene similare vor

contribui la implementarea unei noi culturi gi mentalitlti de ciclism in oraqul nostru.

Relafiiexterne:

in anul 2016 amvizitatdoul localiti{i partenere din Ungaria, qi anume Kiskunhalas qi

Ferencvaros din Budapesta.

Cu ocazia ambelor vizite m-am str[duit sI intlresc Ai s[ extind relafiile deja existente in
beneficiul oragului nostru.

Am iniliat discu{ii referitoare la transport, piste pentru biciclete, aspecte legate de educa{ie qi

managementul oraqului.

Kelemen Szil6rd P6tertti*fu{


