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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018

Subsemnatul, Gheorghe lon, consilier local al ,u,iicipiului Sfantu
Gheorghe, reprezentant al Partidului National Liberal, prezint raportul meu de

activitate pe anul 20L8.

Pe parcursul anului 2018 am participat la 34 din 35 sedinte ale Consiliului
Local astfel:

-

Sedinte ordinare 12;
Sedinte extraordinare 22din23.
ln cadrul Consiliului Localam fost numit in doua comisii de specialitate:
-Comisia pentru sanatate, protectie sociala si culte, unde am participat

ll

sedinte. ln cadrul corhisiei am dezbatut impreuna cu membrii comisiei
proiectele de hotarare cu caracter social, am tinut legatura cu unitatile
sanitare pentru buna deservire a populatiei municipiului, am colabotat cu
la

reprezentantii diferitetor culte religioase recunoscute legal pe teritoriul
municipiului, propunand masuri in vederea sprijinirii activitatilor acestora.
-Comisia pentru invatamant, cultura si stiinta, unde am participat la 16

sedinte . ln cadrul acestei comisii am participat la luarea unor hotarari de
finantare a unor proiecte culturale si artistice, am sustinut siaprobat
activitatea institutiilor de cultuta din subordinea Consiliului Local, precum si
sustinerea in numirea pe posturile de conducere a persoanelor inscrise Ia

concurs pentru ocuparea acestor posturi. Am sustinut nominalizarea unor
cetateniai municipiului in vederea conferirii acestora a iitlrlri 'PRO URBE"

tn calitate de reprezentant al Consiliului Local,am participat la

sedintele Consiliilor de Administratie de la Colegiului National "Mihai
Viteazul", Liceului de Arta " Plugor Sandor" si de la Teatrul " Andrei
Muresanu", sustinand si aproband proiectele pentru buna desfasurare si
functionare a acestora.

Am adus la cunostinta cetatenilor toate problemele dezbatute si actele

administrative ce intereseaza cominitatea locala ,in audientele organizate
lunar, in ultima saptamana a lunii, in ziua de marti, intre orele 17 - 19 la
sediul Partidului National Liberal din Sfantu Gheorghe, strada l Decembrie
1918, numarut 45. De fiecare data am abordat cu seriozitate problemele
sezizate de cetateni si am cautat ca aceste probleme sa isi gaseasca

solutionarea in proiectele collective sau in sustinererile bugetare ale
grupului politic pe care il reprezint.
Am sustinut sivoi sustine in continuare initiativele care duc implicit la
dezvoltarea municipiului sivoisprijinii interesul cetateanului care pentru
mine ocupa primul loc.

Sfantu Gheorghe
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