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Raportul activitSlilor mele de consilier pe anul 20L9

J6zsef Almos

1. - ln calitate de consilier, am participat la 11 ;edinle ordinare 9i 17

extraordinare. Am fost prezent la 19 gedinle ca membru al Comisiei de

amenajare a teritoriului gi la 16 reuniuni ca membru al Comisiei pentru culturS.

2. -in calitate de membru al Comisiei de urbanism 9i a Comisiei pentru

culturS, am transmis observaliile mele autoritSlilor competente sub formd de

inscrisuri sau cereri depuse in persoanS. Aceste observalii, menfiuni ;i sugestii

servesc pentru a face oragul nostru mai primitor, pentru reinnoirea gi

consolidarea valorilor sale. latd cSteva dintre ele:

Pe plan urbanistic: - necesitatea lucririlor de asfaltare, reparalie a

trotuarelor, de exemplu in strada Potsa J6zsef giin jurul blocului 2, din strada

Tavaszi Sdndor,
- vopsirea c6torva treceri de pietoni noi pentru

siguranla traficului (cum ar fi in Parcul tineretului planificat). in fala Direcliei de

Sdndtate PublicS din strada GOdri Ferenc, vizavi de iegirea din strada BalSzs

Mdrton, ar fi absolut necesari amplasarea unei oglinzi care sd faci vizibili
strada Godri Ferenc. Am sugerat sd se instaleze o balustradd la scirile care duc

de la pasarelS spre strada Spitalului.
- lucrdri de infrumuselare 9i amenajare a oragului:

intrelinerea regulatd a tufigurilor de-a lungul trotuarelor, inierbarea centurii

verzi dintre trotuarul gi carosabilul strizii K6s Kdroly cdt mai curdnd posibil,

restaurarea sau demolarea zidului ruinat aflat pe partea st6ngi a strizii
Spitalului, de-a lungulgridinii spitalului, fdcindu-i aspectul mai acceptabil. Am

propus achizilia de cdtre Consiliu a cl5dirii ddrdpinate de pe strada Ciucului nr.

18. Ar fi necesari tSierea corcodugilor, cunosculi ;i sub denumirea de zarzdri,

ale cdror fructe murdiresc trotuarele pe timp de vard (Le-am marcat pe harti
pe cele din centrul ora;ului). Ar trebui si se ia o decizie in ceea ce prive;te



soarta fostei piscine cu apd rece din gugag Bii.
Pe plan cultural: renovarea sau inlocuirea plSculelor din cupru care indicd

clSdirile istorice, datorate oxidirii totale (indicativul cl5dirii modelului fabricii
textile a 9i fost eliminat de cdtre cineva). Am propus ca turnul de apd din stafie
sd fie declarati clSdire monument. Ca omagiu gi respect, consider cd este
necesar sd ne ingrijim de morm6ntul neglijat al primarului oragului nostru in
timpul Primului Rizboi Mondial, primarul Bdlint D6nes. Pentru o mai bund
orientare, am sugerat remontarea plSculelor lipsd cu numere pe case.

3. - Nu pot fi atribuite direct celor doui comisii urmdtoarele
activitSli:.. ,

- Ori de c6te ori mi s-a solicitat am ajutat la activitSlile Biroului de
imagine al oragului.

- La solicitarea Direcliei de Urbanism am fdcut o cartografiere a

clddirilor oragului, care cuprinde gi pe cele cu caracteristici Art Nouveau.
- Av6nd in vedere c5 un sfert din populafia oragului este de

nalionalitate rom6n5, pentru o pondere corectd a premiului Pro Urbe am
propus o distributie 2-1-1 (la fiecare trei ani, 9i un cet5lean de nalionalitate
rom6nd ar primi premiul, in timp ce cel de nalionalitate maghiard ar primi
premiulin fiecare an).

-impreund cu colegul meu Cserey Zoltdn,l-am recomandat pe Czeg6

Zoltdn pentru premiul Pro Urbe din acest an.
-Sunt membru al Comisiei de contestatii a burselor a Consiliului

4. - Ca membru al Consiliului de administralie al Colegiului Sz6kely
Mik6, am participat la majoritatea reuniunilor Consiliului. Am fdcut cdteva
sugestii cu privire la sErbStorirea a 160 de ani de la infiinlarea instituliei.

La ceremoniile de deschidere gi de incheiere ale anului gcolar, am
transmis mesajul primarului Antal Arpdd-Andrds.
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