
Raporl de activitate - 2021.
Kolcza Istvdn, consilier local, reprezentant al Partidului Popular Alaghiar din Transilvania

in anul 2020 am cAqtigat un nou mandat in Consiliului Local al Municipiului Sfhntu
Cheorghe. astlel in anul202l arn activat iar ca consilier local.
Ca gi in anii precedenfi iar am reprezentat alegdtorii in culorile Partidului Popular Maghiar din
Transilvania.

in anul 2021 am participat la doisprezece gedinle ordinare gi gaptesprezece qedinle

extraordinare. Pe l6ngd acestea am participat gi la gedinlele comisiilor de specialitate: la
treizeci qi trei de Eedin{e a comisiei economice, iar la 10 Eedinle a comisiei de sport. Am
continuat activitatea in consiliile de adrninistralie, astfel la Liceul Tehnologic Pusk6s Tivadar
qi in consiliul de administralie a $coala SportivS, respectiv in consiliul de administrafie a

Urban-Locato SRL. Aceste au fost noi pentru mine, in mandatul anterior arn participat in
comisia de spor1.

In aceste comisii gi institulii am adus deciziipozitive gi flexibile.

Orele de audienle am stabilit prealabil, datoritl pandemiei. Orele de audienle s-au desfdqurat de

mai multe ori la sediul de pe str. Martinovics, respectiv la locuri stabilite prealabil.

Am considerat, cd Ei in timpul COVID- l9 este important intAlnirea personald, este impoftant ca

Ei in aceste tipuri grele sd ascultdm Ei s[ acord[m ajutor pe c6t posibil alegitorilor.

Anul 2020-2021 nu a fost uEor, deoarece datoritd pandsemiei a fost necesar introducerea unui
sistem complet nou pentru suslinerea gedinlelor gi gedinlelor consiliului local. Aici m[ gAndesc

la gedinlele suslinute telefonic, rrarea majoritate aga s-a desfEEurat. Acest lucru a fost
neobiEnuit si ciudat in prima peroadS.

Cu toate acestea am primit din timp materialele de Eedinld qi conditiile au fost asigurate din
partea consiliului, ca aceste qedinle sd se desfEEoare ldr5 probleme.

in anul 2021 am avut propuneri in legiturl cu buget. Am propus urmltoarele, care au fost
incluse in buget:

1. Realizarea cAt mai cur6nd a sistemului de eliminare a apelor reziduale la capltul Simeria.

2. Am propus plasarea unor limitatori de viteze la intrarea dinspre VAlcele in Simeria, pentru a

reduce viteza.

3. Am propus moderinzarea sistemului de scurgere a apei de ploaie din Aleea Textilistilor

4. Am propus moderinzarea sistemului de scurgere a apei de ploaie din strada Fabricii

5. Nici pAnI acum nu este rezolvat problema gimnasticii artistice, qi de aceea am cerut sd

gdsim o solulie cAt rnai curAnd pentru o sal6 adecvatb qi finanlarea acesteia.

Consider, ca reprezentant al opoziliei m-am straduit sd ajut funclionarea consiliului local, am

incercat sd md adaptez qi sd aprob ficare hotdrAre pe care l-am considerat irnportant.
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