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Raport de activitate

Subsemnatul Zsigmond lozsef, consilier local
Gheorghe, reprezentant

al municipiului Sf6ntu

al Uniunii Democrate Maghiare din

Rom6nia, inaintez

raportul meu de activitate pe anul 2018.1
Pe parcursul anului 2018 am fost membru

in Comisia pentru administralie

localS, juridicS, ordine publicS, drepturile omului, legislalia muncii gi disciplind

respectiv in Comisia de sport gi tineret.

in prima comisie am fost prezent la 15

gedinle din totalul de 18 gedin!e. in a doua comisie am fost prezent la 10 gedinle

din totalul de 14. Toate absenlele mele au fost motivate. in Comisia juridicd am
indeplinit

gi

funclia de secretar pe parcursul anului 2018.

in calitate de consilier local sunt membru al consiliilor de conducere

ale

urm5toarelor institulii de inv515m6nt: Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Colegiul

Nalional Mihai Viteazu, Grupul Scolar Puskds Tivadar, respectiv Grldinila
Hofehdrke/Albit-ca-75pada. Am fost prezent la majoritatea gedinlelor convocate
ale instituliilor mai sus menlionate gi am contribuit efectiv la munca acestor consilii

de conducere. Nesocotind vacanla de var5, aceste int6lniri erau de frecventi
lunarS.

Sunt membru al consiliului de conducere a Casei de Culturl K6nya Ad6m, am

participat la toate gedinlele convocate, gi cu activitSlile mele am contribuit la buna
funcliona re a instituliei.

Am primit 21 de persoane ?n audien!5, in ocaziile stabilite prin lege, toate
av6nd o tematicd anume.
Ca consilier local fac parte din adunarea generalS a Asociaiiei Vadon

1 in temeiul alin. 3 al art. 50 din Legea 393/2004, respectiv alin. 4 al art. 52 din Legea
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in care

in continuare membrul comisiei de evaluare a
bursei Sf6ntu Gheorghe, al comisiei de analizi a contestaliilor din cadrul
mi-am indeplinit sarcinile. Sunt

programului de sprijin acordat elevilor/studenlilor de etnie romd, respectiv am fost

membru

al

programului

de evaluare a burselor sportive p6n5 iunie. Comisia
de sprijin acordat elevilor/studenlilor de etnie romd nu a fost
comisiei

convocatd anul acesta. in celelalte comisii mi-am indeplinit sarcinile.

in calitate de consilier local, am fost propus gi ales in Corpul de evaluare gi
de controlul calit;!ii al tuturor instituliilor de invSlfmAnt public din Sfdntu
Gheorghe, exceptdndu-le pe acelea in care sunt in consiliul de conducere. Am
indeplinit sarcinile legate de acest calitate. in anul 2OtB a fost organizat o evaluare
naliona15, am ajutat in mod activ munca comisiilor de evaluare.
Ca membru al comisiei Burse Sfdntu Gheorghe am indeplinit sarcinile pe c6t

posibil de bine raportat la cunogtinlele mele.

in calitatea de consilier local, am fost invitat in pcoliile locale cu 2 ocazii
diferite ca sd vorbesc despre importanla solidaritSlii in comunitate, despre
voluntariat, posibilit;!i de carierd gi de studii dar chiar gi despre funclionarea
administririi locale. in anul 2Ot8 am fost in delegalie la Budapesta.

in

urmd cu c61iva ani, am propus proiectul Bursd Studenleascd pentru

Studenli din Sf6ntu Gheorghe care a fost votat in 2015, inp baza cdruia, studenlii

sunt sprijinili din punct de vedere financiar, dacd elaboreazS un proiect despre
ora$ sau un program util. Sunt membru al comisiei de evaluare, unde anual imi
indeplinesc sarcinile
Am fdcut parte din echipa de organizatori al Zilei Nalionale a Maghiarilor de

pretutindeni, 15 Martie gi mi-am indeplinit atribuliile.

La Zilele Sfdntu Gheorghe am ajutat organizatorii, am fost guide l6ngi
delegalia oragului Veszp16m, dar sunt gi reprezentantul consiliul,ui local in comisia

care verific; calitatea alimentelor din Zilele Sfdntu Gheorghe, impreund

cu

Asocialia Unitdlilor de Alimentalie Publici Sf6ntu Gheorghe.

Am participat la mai multe evenimente sportive organizate pentru consilieri
locali, 9i sunt membru al comisiei care administreazi programul sportiv pentru
copii la Sepsi Arena.
Pe parcursul anului am verificat de nenumerate ori, dacd legea 215/2001,

este aplicatl

in mod corect gi ?n Mun. Sf6ntu

Gheorghe,

iar unde am avut

observalii, le-am semnalat autoritStilor.

in anul 2018 am iniliat 4 programe, care consider cI pot fi realizate la Sf6ntu
Gheorghe: infiinlarea unui parc pentru tineret ( in parteneriat cu alli consilieri

locali), infiinlarea unei aplicalii telefonice al oragului, infiinlarea unor parcuri
fitness giinfiinlarea unui centru care sprijind talentul.

Pe parcursul anului am participat la 11 gedinle ale Consiliului Local din

totalul de 12 gedinle ordinare, respectiv la' 16 din totalul de 23

sedinte

extraordinare. Toate absentele mele au fost motivate,
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Sf6ntu Gheorghe, 13 mai 2019.

