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Nu a fost un an electoral, dar totuqi s-a dovedit unul plin de

evenimente. in primul rdnd pentru faptul cd am luat in serios munca de consilier

local; rcprezentarea acelora care m-au insdrcinat.

Opozilia rareori obline lauri, in primul r6nd este in minoritate numericS,

dar nu e pe placul guvernanlilor nici ca cealaltdtabdrd sd se intdreascd prin urma

realizdrilor sale.

Totuqi, in cunoqtinfa acestei realitili am pornit lupta pentru menlinerea

Licer.rlui Tehnologic K6s Kriroly. Desfiinlarea acestei gcoli s-a fbcut pe baza unei

hotirdri pripite qi nedrepte a Consiliului Local, frrd a se line cont de prescripfiile

legale, in urma unui material adus la cunogtin\b tdrziu. in seara premergdtoare

qedinfei de consiliu.

Arn atacat aceastd hotdr6re in contancios administrativ, venind in spijinul acelor

dasc[li, elevi qi pdrin]i care qi-au ridicat vocea pentru pdstrarea acestei qcoli.

Multd muncd qi perseverenld a necesitat qi proiectul de hotdr6re privind

revizuirea zonificdrii. Am dorit eliminarea deficienlelor hotlrdrii aprobate

anterior, ludnd in considerare nemullumirile juste a populaliei afectate. Iniliativa

nu a fost pe placul majoritarilor, dar demoddmdntul a fost unul echitabil.

in mod repetat am luat cuv6ntul pentru a modifica rutele de transport in

comun local, venind in spijinul celor care locuiesc la capetele oragului.

Am atras aten\ia asupra situa{iei intolerabile a pietonilor care circuld pe

strada Lunca Oltului, unde este vorba de siguranla a mii de persoane.

Am ridicat vocea pentru rezolvxea problemelor de circulalie, cer6nd

anumite schimbSri - nu a fost insd de ajuns impotriva incip6f6ndrii.

Am spijinit crearea unei firme pentru reparalii de drumuri, de ani de zile

ac centudnd necesitatea acesteia.

Am spijinit iniliativele de dewoltare, solufiile ce par a fi bune, dar m-am

impotrivit risipei, deciziilor economice proaste, umplerea cu bani a parcului



industrial frr[ industrie.

La intdlnirile cu cetitenii are loc insumarea problemelor, aqtept5rilor qi a

nevoilor, iar in consiliu se discutl gi se rezolvi acestea - uneori in dezbateri

aprinse. '
Munca mea are ca obiective: transparenfa, eficienla, interesul co-rn. in

acest context am depus la sffirqitul anului un proiect de hotdrdre privind

transparenla cheltuirii banilor publici.

Ca qi consilier local imi aparfine qi sarcina de a line legdtura cu

localitdlile infrd,tite cu municipiul nostru. Anul trecut am ajuns in cele mai mici:

Balatonszentgydrgy, Als6n6na, S6rpilis qi Kisbucsa. Fald de Sfhntu Gheorghe

sunt niqte localitdli mici, dar cu atdtmai primitori, ospitalieri, demn de urmat.

in aceste clipe imi dau seama, cdt de bine e sd fi sffintugheorghean, qi e

bine gi sd fi maghiar in bazinul Carpatic.
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