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- CONSILTERLOCAL

RAPORT DE ACTTVITATE

perioada IAi\UARE-DECEMBRIE 20 17

in conformitate cu prevederile art. 5t alin (a) din Legea zlslz}Cir privind administralia publici local[,
preant urmntorul raport de activitate penfu perioada ianuarie'decembrie 20ll:

l. Prezenle:

- $edintele ordinare ale Consiliului local:
t 12 gedinte - prezent la 9 qedin e.

- $edinlele extaordinare ale Consiliui local:
. 24 gedin{e -prezent la 19 qedinp.

- $edinlele Comisiei pentru amenajareateritoriului, urbanism, protec{ia mediului gi turism:
. 2A qedinte-prezent la 16 gedinte.

- $edintele Comisiei pentru invi{5min! culturi qi qtiinti:
) 17 qedinle-prezent la 13 qedinle.

2. Activitate:

tn cadrul gedintelor Consiliului am sprijinit toate iniliativele: activit6li gi proiectg care

servesc dezvoltarea municipiului.

Activititi in comisiile de specialitate
Comisia de auenjare a teritoriului, urbanism, protec{ia mediului Si turism - comisia nr. tr.

Aceast6 comisie gi-a desf5.gurat activitatea de obicei in ultima siptim0nl a fiec6rei luni,
miercurea. tn calitate de vicepreEedintele comisie am participat la 16 qedin[e de lucru convocate.

Am dezbitut impreun[ cu membrii comisiei proiectele de hotiriri, care viz.azi, probleme

urbanistice

Totodatii am suslinut in continuare demolarea acelor centrale termice de pe teritoriul oragului
care sunt abandonatg ruinatg iar spafiul asfel eliberat si fie amenajat ca gi teren de joa@ spa,tii
verzi, locuri de parcare p€ntru autovehicule. Am susfinut renovarea stizilor, aleelor din jurul
blocurilor, amenajarea parcdrilor in aceste zone, av6nd in vedere'qi zonele verzi. Am propus qi

am susfinut ca po4iuna stizii Podului dinspre strada Oltului si redevini drum unde se circul[
pe ambele sensuri.
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Comisia pentlu infrfirruAlr4 calyrd gi gtiinti - comisia nr. IV.

Aceastii comisie gi-a defiryurat activitatea in ultima siptirnAn[ a fieciirei luni, joi. in calitate de
membru am participat la 13 gedinle de lucru convoeate. Am dezbitut impreuni cu membrii
comisiei proiectele de hotiirdrg carevrzeazA probleme legate de culturE, invltim6nt.

Am participat la evaluarea proiectelor elevilor din clasele a KI-a din goolile municipiului pentu
acordarea premiilor de excelenfS "Barsele Sf.Gheorghe".

3. Alteactivi6li:
in catitate de reprezentant al Consiliului Iocal am participat la qedinfele Comisiilor de

administratie din cadrul instituliilor de invil6mAnt Liceul de Artii "Plugor Sandof'gi gr[dinita
,,Benedek Elelf'.

Am participat ca reprezentant al Consiliului tocal la evaluarea programului managerial pe anul
}Afl alTeatrului Tamasi iron.

in cadrul programului ,,Bursd Sudenyeasd" p€ntu studenlii din Sfrntu Gheorghe am fost
membru al comisiei de evaluare.

$i in continuare voi susline iniliativele care duc la dezrroltarea municipiului qi a
intereselor ce6tenilor.

Magyar6si Imola-Piroska
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