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RAPORT DE ACTMTATE pentru anul2013
MIKLOS ZOLTAN - Consilier Local aI Municipiului Sfflntu Gheorghe

In cursul anului 2013 am participat la sedinte de consiliu local, respectiv de comisii de

specialitate, astfel :Ia20 de sedinte de consiliu din cele 24 tinute, la 24 sedinte din 26 tinute ale

Comisiei Economice, respectiv la 15 sedinte din cele 18 tinute ale Comisiei Sportive si de Tineret.

In cadrul Consiliului Local fac parte, ca si in mandatul precedent, din urmatoarele comisii de

specialitate:
- Comisia pentru administrarea domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget,

finanfe, agricultur[ gi dezvoltare regionald;
- Comisia pentru tineret qi sport.

In cadrul Comisiei Economice am participat la multe dezbateri importante, frnalizate cu multe
decizii in interesul comunitatii; deciziile luate au adus sau urmeazd sd aduci beneficii in viafa oraqului.

Iata cateva exemple de activitati si/sau decizii in cadrul acestei Comisii:
- Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale, consultari cu reprezentantii mediului

antreprenorial
- rectificari de buget;
- analizarea proiectelor de hotarari prezentarc Comisiei, finalizate prin acordarea avizului

favorabil, sau completarea lor prin amendamente.
- Discutii si luari de decizii pe marginea cererilor de natura economica depuse ;

- sedinte mixte la institutii subordonate
- cumpararilvanzan de active, etc

In cadrul Comisiei de Tineret si Sport am participat activ la lucrari :

- s-au analizat proiectele de hotarari prezettate spre avizare,la care, daca a fost cazul, am

venit cu propuneri de modificare ;

- s-au analizat propunerile qi s-au acordat impreunl cu colegii din Comisia de Tineret qi

Sport finantirile pentru proiecte depuse ;
- sedinte mixte cu reprezentantii organizatiilor sportive din municipiu.

In calitate de membru in Consiliul de Administatie al Gradinitei Gulliver, al Scolii Varadi
Jozsef, si al Clubului Sportiv Scolar particip la sedintele acestora, suslinand cauzele institutiilor in fala

Consiliului Local qi a Primdriei Sfhntu Gheorghe.
Am fost numit sa reprezint in Adunarea Generala a Actionarilor Fondului National de

Garantare al Creditelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii (FNGCIMM) Sfantu Gheorghe.

Am fost numit prin decizie al Consiliului Local sa reprezint interesele municipalitatii ca

mandatar in Adunarea Generala a Actionarilor SC TEGA SA. si SC MULTI-TRANS SA, avand

competente limitate, stabilite prin contract de mandat in acest sens. In cursul anului 2073, am participat

de mai multe ori la asemenea sedinte AGA, luand decizii importante pentru societatile comerciale in
cauza.

Am asigurat, impreuna cu alti consilieri si angajati ai Primariei, primirea delegatiilor din
orasele infratite cu ocazia zilelor orasului.

Am facut parte din comisia de evaluare a managementului Teatrului Tamasi Aron, arralizand

activitatea conducerii institutiei, si formuland propuneri in vederea inbunatatirii activitatii.



Impreuna cu alti colegi consilieri, irm reprezentat mrlnicipalitatea in orase infratite, contribuind
la consolidarea relatiilor externe.

Am fost desemnat sa reprezint interesele municipalitatii in cadrul Asociatiei Sportive Sepsi-Sic,
club infiintat impreuna cu Consiliul Judetean Covasna si SC TEGA SA. Ulterior, dupa infiintarea
clubului, am fost ales presedinte al Consiliului Director. Echipa de baschet feminin, una dintre cele
mai bune din tara, care isi desfasoara activitatea sub sigla acestui club, a redevenit in scurt timp
mandria orasului, contribuind masiv la starea de buna dispozitie in oras. Meciurile echipei sunt
urmarite de regula de cca 1000 de spectatori si suporteri.

De asemeneq datorita mandatului primit din partea Comisiei de Tineret si Sport, impreuna cu
alti colegi, monitorizez actiitatea de management si financiar al echipei de futsal, vicecampioana
nationala, cealalta mandrie pe linie de sport a orasului.

Am contribuit activ la elaborarea cadrului legislativ care asigura sprijinirea printr-o schema de

minimis a intreprinzatorilor mici si mijlocii din municipiu. Adoptarea hotararii Consiliului Local a fost
precedat de mai multe intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri, la care am participat activ.
Datorita acestui proiect, 82 de IMM-uri din Sfantu Gheorghe au beneficiat de ajutoare nerambursabile
de tip minimis, in valoare totala de cca 650.000 lei. Proiectul este gestionat in parteneriat cu Camera de
Comert si Industrie Covasnq printr-o comisie deliberativa de 5 membrii, din care fac parte.

La sedintele in plen ale Consiliului Local respectiv ale comisiilor de specialitate am luat
cuvanful ori de cate ori am considerat necesar si oportun, prezentand puncful meu de vedere asupra
cazului discutat, incercand sa reprezint interesele comunitatii din care fac parte; am sprijinit, si voi
sprijini in continuare toate activitatile si proiectele care duc la dezvoltarea orasului si la imbunatatirea
traiului zihtrc al locuitorilor municipiului.
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