
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2014

Kelemen Szil6rd P6ter. - Consilier Local Sfantu Gheorghe

ln anut 2014 am participat la toate gedinlele ordinare ale Consiliului, care au fost
convocate de '10 ori.

Din totalul de 19 gedinle extraordinare, am fost prezent la 17.

ln anul ce a trecut mi-am destigurat activitatea in preponderenld in cadrul Comisiei
pentru tineret gi sport.

Din totalul de 'tG gedinle convocate, am fost prezent la toate, dezbdt6nd impreuni cu
colegii mei de comisie- aspecte legate de tineret, noi oportunitili, cdut6nd rezolvdri
in problemele cu care am fost contactafide citre tinerii din oragul nostru.

Din punct de vedere al aspectelor legate de tineret, putem considera anul 2014 ca
fiind unulincheiat de importan!5 deosebiti, avdnd in vedere faptul ci Comisia
noastri a facilitate inilierea unor evenimente care in hotdr6tor influenleazd viala
tinerilor nogtri, md refer aici !a Cupa de primivari, la care iau parte nu doar tinerii din
orag ci au fost prezenli mai multe sute de tineri din Secuime pentru a participa la cel

mai mare turneu de fotbal din regiune c6t gi la evenimentul celor trei zile ale oragului
Sf. Gheorghe, la "Cortul tinerilor". Tot aicitrebuie si amintesc ai evenimentul SIC-
Fest, care ca tabdra de rang renumit la niveljudelean a intrunit mulli tineri din Trei
Scaune Tn timpulvacanfei de vari.

Ag dori si evidenliez organizarea Clubului de tineret din Chilieni, localitate
apa(indtoare de oragul nostru, al cdrei iniliator am fost gi eu.

Prin aceastd organizalie de tineret, membri clubului pot si se implice mai active in
migcarea tineretului din Sf. Gheorghe.

Munca nostri din cadrul Comisiei este in mare parte determinatd de activitatea
sportivd.
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[n anul zAM ca gi Tnainte am fost suporteri activi ai Sepsi SIC baschet feminin gi

echipeide fotbal masculin FUTSAL



Considerim importantd spirijinirea acelor sporturi de echipd care aduc rezultate
importante iar cetdlenii oragului nostrum deasemenea sunt suporteri morali ale
acestor echipe, md refer aici la Sala de sport plini pAnd la refuz cu ocazia meciurilor.

in caf itate de membru a Comisiei economice, din cele 27 de gedinle am participat la
24.

Tn cadrul Comisieieconomice am luat cuv6ntul gi am participat la discu{ii referitoare
la multiplele probleme ridicate cu aceste ocazii.

- Achizilionarea hotelului Bodoc Ai stabilirea prelului de cumpdrare.

- Disculii cu investitori strdini, investilii Tn domeniul sdnitdfii.

- Gradul de acoperire al refelei Companiei de telecomunicalii Orange

- Suportul diminudrii impozitelor

- Achizi{ionarea terenului necesar pentru Noua Arena Sportivi

- Disculii ini[iale in vederea achizi{ionirii casei Keresztes

In catitate de membru al Consiliului orSgenesc mi-am continuat activitatea in cadrul
Consiliului $colii generale "Nicolae Colan" gi a liceului profesional Grupului Scolar
"Constin Brincugi"

tn cadrul gcolii generale "Nicolae Colan" ne preocupim constant cu aspectele
economice gi cele legate de resursele umane.

in anul 2014 a fost Tnceputd reinnoirea terenului de sport al gcolii, in continuare am
luat iniliativa pentru punerea in funcliune a cantinei grddini{ei apa(initoare de
gcoalS.

in cadrul liceului profesional "Constantin Br6ncugi" am dezbdtut problemele
administrative din cadrul gcolii, am analizat rezultatele examenuluide bacalaureat
din anii treculii cu speran{a de obline rezultate mai bune in viitor.

Tn toamna anului 2}14am participat ca membru reprezentant aldelegaliei oragului
nostru la sdrbdtoarea oragului-partener Cegled din Ungaria

Scopul delegaliei a fost intdrirea legdturilor cu acest orag, vizionarea unor posibiliti{i
care ar putea fi implementate in cadrul oragului nostrum in scopul locuitorilor ei.
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ln anul 2014 am fost din nou membru a echipei de organizare a sirbitorii noastre
nationale dela 14 martie.

Am contribuit la structurarea programuluievenimentuluigi la coordinarea sa.

Dupd intrarea de pe Epresteto- in centruloragului, cu ajutorul unei echipe de
voluntary, am Tmpd(it simboluri nalionale tuturor interesatilor.

lmivoicontinua munca gi activitatea gipe viitor pentru tineretuldin Sf. Gheorghe,
pentru dezvoltarea gi cultura oragului.
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