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Raport de activitate

privind anul 2016

Acesta este primul meu mandat in Consiliul Municipiului Sfdntu Gheorghe. Anul2016 a fost un

an linigtit pentru mine in ceea ce privegte activitatea Consiliului, au fost evident gedinle, neintelegeri,

dezbateri, nu am fost de acord cu toate propunerile. Au fost diferite opinii, puncte de vedere, pe care le-

am discutat in cadrul frac{iunii, fiind ulterior inaintate Consiliului.

Pe parcursul anului 2016 am fost prezent la qapte gedin(e ordinare, respectiv la unsprezece

gedinte extraordinare ale Consiliului. Pe l6ngd acestea, am participat gi la gedintele comisiei, la gapte

gedin(e ale comisiei sociale gi la opt qedinfe ale comisiei sportive. intrucdt anul trecut a fost an de

alegeri, qi acesta este primul meu mandat in Consiliu, activitatea mea am inceput-o numai in iulie,

raportul meu anual pe anul 2016 se refer[ exlusiv la perioada dintre iulie gi decembrie.

in calitatea mea de consilier am participat la qedin{ele, respectiv incd mai sunt membrul

Consiliului Liceului ,,Mikes Kelemen" gi Grupului $colar,,K6s K6roly''din Sfhntu Gheorghe. Sunt de

asemenea membrul comisiei directoratului Sepsi Sic, la gedintele cdreia ins6 nu am participat in anul

20l6,intrucdt ori nu am fost invitat, ori nu au mai fost convocate.

Partidul Popular Maghiar din Transilvania a solicitat, respectiv a qi primit un sediu de la

Consiliul Or6qean, pe strada Martinovics, unde tin gi eu orele de birou.

inainte de fiecare gedin{6 a Consiliului eu primesc materialul gi ulterior studierii acestuia decid

in urma votului, astfel incdt rezultatul sE fie unul corespunzdtor. Nu o constituie una dintre obiectivele

mele obstruc{ionarea muncii Consiliului, ci asistarea acestuia ca sd putem crea un viitor mai bun gi mai

frumos pentru toli cei rdmagi acasd, aici, in SfAntu Gheorghe.

Evident, au fost moliuni cu care nu am fost de acord, insd am acceptat majoritatea propunerilor.

Voi enumera c6teva propuneri pe care nu le-ati sus{inut in anul 2016:

o Nu am susfinut majorarea taxelor de salubritate, ceea ce a fost ridicatd chiar gi la

vremea respectiv[.
. Nu am susfinut modificarea impozitelor, care s-au majorat odat[ cu introducerea

categoriilor pe zone. Aici am solicitat anumite modificdri pentru anumite zone,

moliune pe care am suslinut-o. Acestea au fost modificdri care nu ar fi majorat, ci

diminuat sau menlinut la nivelul de anul trecut respectivele impozite.

r Nu am fost de acord cu impozitul major aplicat societd(ilor qi intreprinderilor, am qi

solicitat diminuarea acestuia, insd majoritatea s-a opus.

Au fost insd gi propuneri pe care le-am sus{inut. Aici pot fi incluse cele privind: repararea qi

modernizarea str6zilor, sus{inerea sportivilor, modific[ri bugetare, sus]inerea bisericilor 9i a

organizaliilor civile.
Md g6ndesc cE probabil vor fi pi in viitor moliuni sau diferite dezbateri pe diferite teme cu care

nu voi fi de acord, insl aga stau lucrurile. Md voi str[dui gi in continuare sd asigur ca munca Consiliului

este una eficientd qi ca Sfdntu Gheorghe sd urmeze calea succesului qi dezvoltdrii sigure.

Kolcza Istv6n
Sf6ntu Gheorghe, 16.05 .2017
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