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Cel de-al unsprezecelea an al activitdlii mele in cadrul Consiliului local, a fost cel
pulin atAt de dinamic ca qi anul precedent. Am inregistrat unele progrese, dar am
TntAmpinat si multe obstacole.
1. Pe tot parcursul anului am agteptat ca proiectul de hotdr6re, privind transparenla
cheltuielilor publice, sd fie pus pe ordinea de zi. Anul a fost scurt si acest lucru nu s-a
int6mplat. Este adevirat c5, a fost inclus o singurd datd in anexele proiectului de
hotdr6re privind aprobarea contului anual de execulie al bugetului local. Ca atare, nu
am votat pentru banii cheltuili pe ascuns gi nici de acum incolo nu o vom face. in caz
cd am fi curiogi sd afldm lucrurile ascunse, de-acum Tncolo le vom dezvdlui prin alte
metode.
2. Am luat la cunogtinfd cu amdrdciune despre decizia justi{iei/Tribunalului
Covasna, care a considerat legal faptul ca alegii comunitdlii noastre sd ne distrugd
gcolile, apdsAnd la comandd pe butonul de vot. Am primit hotdrdrea privind procesul
de reorganizare a refelei gcolare preuniversitare de stat din municipiul Sfdntu
Gheorghe, conform cdreia, Consiliul local are dreptul sd facd acest lucru. $i care a
fost rezultatul? Incd nu am gdsit mult trAmbi(ata qcoali de cinci stele, cu care au
incercat sd orbeasci opinia publicS, acum doi ani. Dar, avem cunogtinfd despre o
clasd de elevi, care s-au inscris la Liceul Tehnologic,,K6s Kdroly" gi impotriva voin{ei
lor au terminat la Liceul Tehnologic ,,Pusk5s Tivadar", insd nici unul dintre ei nu a
rdmas acasd - majoritatea au plecat in strdinState.
3. Ne-am exprimat nemulfumirea atunci cAnd s-a inten{ionat desfiinlarea pielelor
de cartier. Am fost aldturi de cei pentru care este important s5-gi poati cumpdra din
apropiere legumele pentru supd. Acum zece ani, conducerea oragului Tnci era
interesatd de opinia locuitorilor, in prezent nu mai este. Pentru ci ei le gtiu mai bine
pe toate.
4. Am avut o atitudine pozitivd fald de solicitarea privind schimbarea traficului
rutier, suntem congtien{i cd se pot face imbundtdfiri. Vdz6nd cd iniliativa civici, care
dorea cam mult, nu era susfinutd de majoritatea din Consiliu, am incercat sd
supunem aprobdrii o variantd mult mai simpl5, pe care in prealabil, Comisia de
Urbanism gi Poli{ia Rutierd au considerat-o ca fiind acceptabilS. Tnsd, a invins
TncdpS[Anarea. Si colegii au apdsat la comandd butonu] de vot.
5. Nu ne-am ocupat in mod special de problema zonificirii fiscale, pebaza cireia
se stabilegte nivelul impozitului pe clidiri - dar ea are impact gi asupra altor lucruri
(preful imobilelor, chirii) si nici nu am studiat Tn detaliu varianta prezentati, ca de
obicei cu intdrziere, avAnd incredere in cel care a fdcut prezentarea. Am propus
doar o singurd schimbare, suslindnd opinia locuitorilor din zond, gi anume, ca strada
ZOld Peter, care a fost modernizatd in ultimii ani, din cauza distanlei fa{i de stalia de
autobuz, sd fie incadratd in loc de zona A, in zona B. Tn comisia urbanisticd s-a
avizat favorabil aceastd modificare, in plen insd n.a trecut, colegii majoritari
schimbAndu-qi pdrerea (au primit instrucliuni).in acelagi timp, Consiliul local a
aprobat ca strada Laszl6 Ferenc
fie incadratd in zona A, bazAndu-se pe
pdnd
finalizarea
a sf6$itul anului a lucrdrilor de asfaltare, fapt,care insd nu s-a
realizat.
Pe baza celor menlionate mai sus (schimbarea traficului, stabilirea zonelor fiscale),
in cadrul sedinlei de la sfArsitul anului a Comisiei de urbanism, mi-am dat demisia
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din calitatea de pregedinte al acestei comisii. Nu doresc si fiu presedintele unei
comisiiin care pdrerea unor membrii se schimbd Ia comandd.
6. La dezbaterea bugetului aprobat in luna februarie anul trecut, am fost destul de
rezervali. Totugi, am reugit si fim convingdtor:i privind importanla c0torva aspecte
sesizate gi aprobarea s-a fdcut (indndu-se cont de acestea, dar gtim deja din
experienfd, cd ceea ce conteazd este implementarea lor. [n ultimii 10 ani, s-a
intdmplat destul de des ca numeroase prevederi din bugetul aprobat sd nu se
realizeze, mai degrabi din cauza unor trucuri, dec6t din piedici reale. Dacd aruncdm
o privire mai atentd gi anultrecut este o dovadi in acest sens.
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Poate circula deja pe po(iunea de drum din strada K6s K6roly sdpatd,
dar inci nu este finalizatd in intregime.
Pe parcursul intregului an s-au chinuit cu partea de sus a strizii Vdradi
J6zsef, cu strada L5szl6 Ferenc, ?n timp ce strada Vulturilor a rdmas
impracticabild pe po(iunea decopertatd.
De ani de zile (de ani deja) ii prostesc pe,locuitorii din zona strizilor
Nagy Gyorgy gi Puskds Tivadar, po(iune care a figurat din nou in
buget, dar in prezent, pretextele sunt cele care paveazd strada gi nu
asfaltul. La capitolul promisiuni, a rdmas gitrotuarul de pe strada Lunca
Oltului precum gi cel de pe traseul drumului spre Bragov, cu exceplia
unei po(iuni scurte in zona monumentului Ostagului Romdn. Si mai
avem capitolul glume, unde se Tncadreazd casa mortuari din Coseni.
7. La sfArgitul lunii iulie, am depus proiectul de hotdrAre cu privire la schimbdrile
pentru traficul rutier. Am agteptat sd fie introdus pe ordinea de zi. Am agteptat cu
rdbdare doud luni, dupd care am anunlat cd ne vom ab{ine de la vot, pAnd cAnd
proiectul nostru va fi introdus pe ordinea de zi. A trebuit si mai agteptdm Tncd doud
luni. intre timp, mai multe proiecte de hotdr6re au eguat din cauza absentdrilor.
Printre altele gi proiectul de hotdrAre dezbdtut Tn 20 noiembrie, cu privire la preluarea
Stadionului Municipal, cAnd noi nu am participat Ia vot, reprezentan{ii partidelor
romAnegti au votat impotrivd gi au lipsit doi consilieri ai partidului majoritar (UDMR),
in felul acesta, nu s-a ob{inut majoritatea necesard de doud treimi. $i unii, dupd care
gi al{ii, gi-au permis sd ne ceard socotealS pentru acest egec, sd instige opinia
publicd impotriva noastrd. int6i ne-am confruntat cu neobrdzarea politicd, apoi am
vdzut cit de ugor pot fi ingelali gi manipulali oamenii simpli. Ulterior ne-am dat
seama, cd nu meritf, sd ne incdpi!6ndm, aga cd am ascultat de opinia publicd, am
finut cont de agteptdrile iubitorilor de sport gi am ,,suspendat" greva noastrd, si dupd
cdteva zile am votat in favoarea propunerii reluate.
8. La sfArgitul anului, Consiliul a votat din nou, de data aceasta pentru preluarea
intregului complex sportiv. Si nici de data aceasta nu ar fi func{ionat fdrd noi, pentru
cd lipseau cAfiva dintre reprezentanlii fracfiunii politice majoritare, iar colegii romAni
au rimas consecven{i votului lor anterior de respingere.
De asemenea, de aceastd ultimd gedinfd din an se leagd gi una din. cele mai mari
satisfaclii din activitatea mea de consilier: Consiliul a aprobat hotdrdrea care exprimd
aprecierea pentru familiile tinere numeroase. Atunci mi-a ficut o pldcere deosebitd
sd apds pe butonul ,,da".
9. ln cursul anului, am participat la aproape toate gedinlete de Consiliu gi la cele
ale Comisiilor de specialitate. Am participat la majoritatea gedinlelor Consiliului de
conducere al Colegiului Reformat gi al Liceului Tehnologic Puskas Tivadar, am
reprezentat Consiliul local la Adunarea Generald a Asociafiei ,,Asociafia Vadon",
precum gi la Adundrile Generale ale societdlilor Consiliului local, Urban-Locato SRL
gi Sepsi Utepit6 SRL.
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10. O sarcine importanti a fost pistrarea contactului cu tocuitorii, pentru ce
electoratul a fost cel care m-a trimis in Consiliul local. Acest lucru l-am fdcut nu doar
in timpul orelor de audienfe, ci gi in stradd, la intAlniri, in localiile in care s-au
semnalat probleme. De exemplu, in locurile in care inundaliile gi ploile abundente de
anul trecut au tisat in urmd pagube considerabile. In parte, aceste intdlniri si vizitele
in diverse localii au fost cele care au condus la sf0rgitul anului trecut, la inifierea
studiului privind proteclia impotriva inunda{iilor.
Consider cd este important, ca la evenimentele noastre de comemorare a unor
evenimente istorice sau de altd naturd,
subliniem importan{a stabilitSlii gi
continuitdfii, a statorniciei oneste, a unei imagini de viitor pozitive, precum gi
posibilitatea solufiondrii tuturor problemelor.
11. Este importanti pdstrarea relafiilor cordiale cu localitSfile infrdlite,
evenimentele lor reprezentative sunt importante gi pentru noi. La sfArgitul anului
trecut, cea mai micd localitate TnfrSfitd, Kisbucsa, a sdrbdtorit cea de-a 750-a
aniversarg de la prima sa atestare documentard. A fost,un sentiment plicut sd fiu
prezent alSturi de ei, sd sdrbdtorim ca frafii, sd ]e trasmit uririle de bine din partea
Consiliului local gi al locuitorilor oragului nostru.
12. lmpreund cu colegul meu de partid, ne-am angajat pentru transparenfd,
eficien!5 gi pentru interesul public. Am rimas fideli principiilor noastre. Am incercat
sd gdsim parteneri care sd ni se aldture, dar de cele mai multe ori am rdmas doar cu
promisiunile neindeplinite.
Sfdntu Gheorghe este un loc bun, dar acel mult vehiculat ,,orag viabil" incd
este o exagerare acolo unde:

si

-

-!

i

.rd

"1j
"1

1

unele taxe ajung p6nd la cer, iar noroiul pe alocuri ajunge pdnd la
genunchi
pistele de biciclete figureazd doar pe harti
cei care se plimbd pe trotuare sunt electrocutafi
persoanele fdrd addpost pot sd Tnghele in parc
celor care circuld cu magina, li se recomandi sd meargd pe jos
celor care merg spre staliile de autobus, li se recomandd si o ia
dreaptd, pe oel mai scurt drum
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in linie

Cu toate acestea optimismul meu persistd, cu pulind bundvoin!6, mai multd
atenlie, cu multd muncd gi cu cAteva schimbdri de persoane, toate acestea sunt
posibile de rezolvat.
SAntu Gheorghe
28.02.2019

Consilier local
Bdlint Jozsef

