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1. În calitatea mea de consilier am participat la toate cele 10 şedinţe ordinare şi la 17 din cele 19 
şedinţe extraordinare 

 Am fost prezent la toate cele 11 şedinţe ale Comisiei de Amenajare teritorială şi la 15 şedinţe 
ale Comisiei Juridice (din cele 17). 
 Fiind membru în  Consiliul de Administraţie al Colegiului Reformat din Sfântu Gheorghe, am 
fost convocat la şedinţele acestuia şi am participat la dezbaterea subiectelor ridicate. 
 
 

2. Pe parcursul anului 2014, am formulat următoarele propuneri: 
 

− să se introducă sistemul de numere de ordine la evidenţa populaţiei, în scopul eliminării 
− să se amenajeze o alee de la casa moruară de la Biserica Cetate, în sus către stâlpul funerar din 

lemn sculptat 
− să se schimbe plăcuţa comemorativă de pe stâlpul din Cimitirul eroilor, căci înscrisurile 

induceau în eroare 
− am propus repunerea în funcţiune a fântânii ştiinţei de la Statuia lui Gróf Mikó Imre 
− la solicitarea domnului Sztakics István, am ajutat la clarificarea unor puncte din situaţia fostei 

cantine a Textilei Oltul. 
− Am menţionat necesitatea schimbării plăcuţelor de pe monumentele oraşului, cât şi declararea 

ca şi monumente istorice ale fostului rezervor de apă de lângă gară şi a vechiului cimitir 
evreiesc 

− am propus reabilitarea, măcar în parte, a cimitirului evreiesc, în urma ridicării monumentului 
istoric de acolo. 

− În caietul de programe a Zilelor Sfântu Gheorghe din anul 2014, am propus includerea hărţii 
care stipula circulaţia autovehiculelor în oraş 

− în mai multe rânduri am atras atenţia asupra lipsurilor din oraş, sau a unor probleme (covor 
asfaltic, repararea trotuarelor, probleme la reţeaua iluminatului public, necesitatea balustradei la 
„podul” care leaă strada Oltului de vechiul abator). 
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