Raport de activitate - 2021.
Kdddr Imola, consilier locul, reprezentant ul Purtidului Populur Maghiur din Transilvunia

in anul 2020 am cAgtigat primul mandat in Consiliului Local al Municipiului

Sfdntu

Gheorghe, astfel in urmitoarele patru ani voi activa ca consilier local.

ln anul 2021 am reprezentat

alegdtorii

in culorile

Partidului Popular Maghiar din

Transilvania.

in anul 2O2l am participat la noui

qedinle ordinare Ei doudzeci qi unu de Eedinle
extraordinare. Pe ldngi acestea am condus dou6zeci Ei unu de Eedinle a Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului gi turism, respectiv am participat la 6
qedinle a Comisiei pentru s[nitate, proteclie sociali gi culte qi 6 gedinle a Comisiei pentru
tineret gi sport. Totodatd am inceput activitatea si in consiliile de adminitralie, astfel la
Colegiul Szdkely Mik6 qi Liceul Teoretic Mikes Kelemen, respectiv in comisia de evaluoare a
burselor. Cele susmenlionate au fbst provociri noi pentru mine, am incercat s[ inleleg sistemul
de func{ionare, sI intru in ritm, respectiv sd fac propuneri adecvate, s[ iau decizii pozitive ;i
responsabile.

Orele de audienje am stabilit prealabil, datoritd pandemiei. Orele de audien{e s-au desfEgurat de
mai multe ori la sediul de pe str. Martinovics, respectiv la locuri stabilite prealabil.

Am conside rat, cd gi in timpu[ COVID- I 9 este important intAlnirea personalS, este important ca
Ei in aceste tipuri grele sd ascult6m gi sE acordim ajutor pe cAt posibil alegltorilor.

in anul 2020-2021 datorit[

pandemiei Eedinlele consiliului local, respectiv a comisiilor de
specialitate s-au desfrEurat in mare majoritate prin sistemul de audioconferinld STS, fiind o
noui provocare pentu noi.

primit informaliile
probleme, am primit din timp Ei informaliile, respectiv qi materialele

Trec6nd la comunicaliile online

de la primdrie

llrd

;i

acestea s-au desldEurat frrd, probleme, am

qedinfelor au fost primite din timp.

in anul 2021 am avut propuneri in legdtur[ cu buget. Am propus urmltoarele, care au fost
incluse in buget:
1. Realizarea c6t mai cur6nd a sistemului de eliminare a apelor reziduale la capdtul Simeria.

2. Am propus plasarea unor limitatori de viteze la intrarea dinspre VAIcele in Simeria, pentru a
reduce Ytteza.
3. Am propus moderinzarea sistemului de scurgere a apei de ploaie din Aleea TextiliEtilor.
4. Am propus moderinzarea sistemului de scurgere a apei de ploaie din strada Fabricii

5. Nici pdnd acum nu este rezolvat problema gimnasticii aftistice, Ei de aceea am cerut
gisim o solulie cdt mai cur6nd pentru o sa16 adecvati gi finanlarea acesteia.

lIcut propuneri constructive, m-am strdduit

sd

sd ajut funclionarea
interesele
alegitorilor gi ldeservit
iniliative,
care
au
consiliului local, am suslinut toate acele
am considerat important, ca si suslin iniliativele care servesc dezvoltarea ora;ului.

Ca reprezentant al opoziliei am

K6d6r Imola
consilier local, reprezentanl al Partidului Popular Maghiar din Transilvania
SfAntu Gheorghe, 18.03.2022
semndturd

