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Raport de activitate Pe anul20L5

Viceprimar Sztakics lgva - Judit

potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului gi al instituliilor, publice

subordonate imi revine'sarcina de indrumare, controlul gi asigurarea activit6lii Direcliei

de Finanfe Publice Municipiale, al Compartimentului pentru inv[fdmdnt qi Cultur6, al

Biroului de proiecte, al Birtului Imagine, Organizare Evenimente Culturale 9i Tourinfo,

respectiv linerea leg6turii cu instituliile de cultur6.

Gradul de colectare a venituri proprii ale bugetului local pe anul 2015 aratd astfel:

- Impozitul/taxa pe cladiri s-a colectat intr-un procent de 90,l1oh de la

persoane fizice 5i intr-un procent de 82,86Yo de la persoane jur,id-i99;

- Impozitul/ taxa pe teren s-a colectat intr-un procent de 8-9,37o/o de la

persoane frzice, iar intr-un procent de 92,55%o in cazul persoanelor

juridice;
- Impoziiul pe mijloacele de transport s-a colectat intr-un procent de

7g,91yo de la persoane fizice 9i intr-un procent de 88,91% de la persoane

juridice.

in vederea sprijinirii contribuabililor afla[i in dificultate, Consiliul Local al

municipiului Sfdntu'Gheorghe a adoptat Hotdr0rea nr. 31612015 prin care a aprobat

anularea unei cote de 73,io/o din majordrile de intdrziere aferente obligaliilor fiscale

principale datorate bugetuiui local al municipiului Sfdntu Gheorghe, cu termgn: de platd

para fu 30 septembriJZOt5, cu conditia achitarii pdnd la data de 30 iunie 2016 de c[tre

contribuabilii interesali a obligafiilor fiscale principale 9i a unei cote de 26,70/o din

majordrile de intdrziere aferente.

A fost acordat6 scutirea de la plata impozitului pe clddiri pe o perioadd de 7 ani cu

incepere de la data de intdi ianuarie a anului fiscal_ 20!4 .pent:u .proprietarii
apartamentelor din blocul de locuinle din str. Berzei nr. 12, bl 12 li str. Pusk6s Tivadar

nr. 65., bl. 34, precum gi pentru 2 case particulare, in urma finalizdrii lucrdrilor de

reabilitare termicd, efectuatd pe cheltuialE proprie.

Totodatd a fost acordat6 scutire de la plata impozitului pe clddiri pe o perioadd de

3 ani cu incepere de la data de intdi ianuarie a anului fiscal 2015 pentru 5 cladiri la care

au fost executate lucr6ri de intervenfie pentru cregterea calitalii arhitectural ambientale a

cl6dirilor.

A fost acordat ajutor de stat sub forma reducerii impozitului pe cl[dire pe baza

schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiliilor qi crearea de locuri de muncd

in raza administrativd a municipiului Sf6ntu Gheorghe in cazul unei persoane juridice, in

valoare de 4,41.9 lei.
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in cursul anului 2015 au fost acordate conform schemei de minimis pentru

sprijinirea intreprinderilor Mici qi Mijlocii din Municipiul Sftntu Gheorghe ajutoare de

stat in valoare totald de 567 .752,16 lei.
Au fost efectuate controale tematice cu privire la: taxa pe teren concesionat/

inchiriat persoanelor ftzice, evidenla fiscald a PFA care desfEgoard activit[li economice,

evidenla fiscal6 privind datele de identificare a contribuabililor persoane fizice (verificare

CNp), verificarea evidenlei fiscale privind bunurile impozabile delinute.de institutii

publice, verificarea evidenlei fiscale frivind contribuabilii scutrili de la plata impozitului

prin efectul legii, verificarea contribuabililor persoane juridice care datoreazd impozit

aferent terenurilor agricole din intravilanul municipiului'

Plata impozitelor gi taxelor locale se poate efectua prin platd cu numerar, cu card

bancar, prin internet (www.ehiseul'ro.) 9i prin ordin de plat6'

in anul 2015 am {inut legdtura cu toate institufiile de invdfEmdnt preuniversitar de

stat din municipiul Smrtu Gheorghe, am urmdrit qi am avut in vedere tealizarea

bugetului alocai capitolului de invalamint, prin consultarea conducerii gcolilor qi

gr6dinilelor din municipiu.
Am organizat .uuiuureu managementului celor 2 institulii de culturd 9i am

organizat ioncursul pentru o.upuria postului de management al teatrului "Andrei

Mureganu" Sf6ntu Gheorghe.
Am pregdtit gi am derulat programele, proiectele qi acfiunile culturale din finanfare

nerambursabild din bugetul local, precum 9i Bursele "sfdntu Gheorghe".

Fac parte din Consiliul de Administratie al Teatrului Tam6si Aron respectiv din

Consiliul de Administra(ie a urmStoarelor institufii de invdldmdnt : Liceul Teologic

Reformat ( ca rcprezeniant al Primarului Municipiului SfAntu Gheorghe ), Liceul

Teoretic Sz6kely MitO ( ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfintu

Gheorghe) gi Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron (ca

reprezintant al Consiliului Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe ) .

?) BIROAL DE PROIECTE

Biroul Proiecte este subordonat direct Viceprimarului Sztakics Eva-Judit, colabor0nd,

in activitatea sa, cu celelalte birouri gi servicii din cadrul Primdriei gi cu instituliile

subordonate Consiliului Local.

B iroul Pro iecte este organi zat in tr ei compartimente :

o Compartimentul Proiecte, Programe

o Compartimentul de Achizifii Publice
o Compartimentul de Informatici
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C omp artiment ul Pr o iecte, Pr o grame

in anul 2015 in cadrul compartimentului gi-au desfEgurat activitatea doi funcfionari

publici fiind coordonali de geful Biroului.
ir. pr.ru.rul anului ZbtS in cadrul Compartimentului Proiecte, Programe s-au realizat

- prin semnarea contractelor de finanfare in anii 2011,2012,2013 9i 2014 la

inceputul anului 2015 au fostin curs de implementare 10 proiecte, din care 8 prin

POR 2007-2013, un proiect prin SEE 9i unul prin POS CCE ;

- prin programul Opeialionaf Regional 2007-2013 pe parcursul anului 2015 a fost

hnalizat un proieci in valoare totald de 5.459.688,201ei, gi fost finalizatproiectul

prin SEE aitfel, la sfhrqitul anului 2015 au rdmas in fazd de implementare din

fonduri structurale 8 proiecte: 7 ptinPOR, gi unul prin POS CCE'

- a fost incheiat conlractul de finanfare pentru Proiectul ,,Tradilii secuieqti-o

incursiune in cultura secuilor din Rom6nia, finanlat prin Mecanismul financiar SEE

20og-2014,in parteneriat cu IPP Bucuregti, in valoare de 560.460,00 lei

- sunt in curs de evaluare 3 proiecte prin Programul Transnalional Dun[rea

- co-finanfat de Fundalia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat 9i aprobat spre

finanlare proiectul ';Galopiada Secuiascd 2015" in valoare total[ de 1.000'000,00

forinti
- co-finanlat de Funda{ia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat 9i aprobat spre

finanfare proiectul "Tabdrade echitalie la Benedekrnezo" in valoare de 200'000,00

forin!i
- pentru proiectele in curs de implementare au fost elaborate 62 Rapoarte de progres

ii au fost depuse 35137 cereri dl platd/ rambursare in valoare de 31.750.805,40 lei

- pentru proieitele in fazaex-pos au fost intocmite 8 Rapoarte de durabilitate;

- pentru proiectele in curs de implementare s-a rambursat de cdtre AM POR suma de

29.674'.268,75 lei, reprezentdnd cheltuieli eligibile finan{ate din fondurile UE,

bugetul central 9i TVA
- anlgajalii compartimentului, in calitate de manageri sau asistent manageri in cadrul

..[ip.ior de implementare sau ca membrii echipelor de supraveghere au participat

gi particip6 la implementarea proiectelor contractate. Activitatea lor se desfbqoard

.onnor* hgelor de post din cererile de finanfare, anexe la contractele de finanlare.

- pe pur.rrrul implementdrii proiectelor aprobate, prin colaborare cu specialigtii de

i.rort gi consulianli au fosiintocmite peste 220 de adrese, clarificdri, completSri,

modificari, solicitdri, revizuiri gi notificiri, conform instrucliunilor 9i solicitdrilor

de cdtre agenlia pentru dezvoltare regionald sau autoritatea de management.

- in vederea apiobdrii documentalilor tehnico- economice, a pr6iectelor 9i

cheltuielilor iegate' de proiecte gi a modificdrilor survenite pe parcursul

implementdrii pioiectelor au fost pregdtite 5 proiecte de hotdrdri 9i rapoarte de

specialitate.
- angajalii biroului au participat, in calitate de reprezentan{i. ai Primlriei

Municipiului Sfintu Gheorghe, ia gedirp de lucru, conferinle, sesiuni qi consf6tuiri

privind modalit6{ile de dezvoltare regionald gi oportunitdlile de finanlare oferite de

fondurile structurale, implementarea qi managementul proiectelor, organizate in

Sfdntu Gheorghe, Alba Iulia, Bragov, Sibiu, Bucureqti,



- au fost intocmite diferite situalii, rapoarte sau prezentdri referitor la investifiile 9i

proiectele in derulare, solicitate de Consiliul Judelean Covasna, Institufia

Prefectului covasna sau Agenlia pentru Dezvoltare Regioanl[ centru din. Alba

Iulia 9i s-a r6spuns la diferiti sondaje de opinii lansate de instituliile de specialiate

sau firmele de consultanfi
- in permanenf6 s-a studiat legislafia referitor la domeniul de activitate, ghidurile

solicitanlilor, normele qi instrucfiunile specifice activitdfilor biroului .

- au fost executate alte sarcini curente primite din partea conducerii

Situalia proiectelor din fonduri europene, la sfdrqitul anului 2015, se prezintd astfel:

Proiect Nr.
Rapoart

ede
progres
elaborat

e

2015

Nr. Cereri
de plati/

rambursare
depuse
2015

Stadiul de
realizare

Valoare
cererilor

depuse in
2015

(inclusiv
TVA)

lei

Valoare
rambursatl

in
2015(inclusiv
prefinan{are

si TVA)
lei

1. Amenajarea
spaliilor

pietonale din
centrul istoric

7 415 Proiectul este

in curs de

implementare

, termen
final:

30.06.2016

3.593.106,14 3.480.030,33

2. Crearea qi

modernizarea
infrastructurii de

agrement $uga$
BAi

Finalizat
Valoarea

final[:
5.459.688,20

7.591,07

3.Reabilitarea
unor strdzi din
zona de ac{iune
urband

7 sl5 Proiectul este

in curs de

implementare

, termen final:
30.06.2016

3.t49.991,40 3.098.957,12

4. Dezvoltarea
mediului de

afaceri in
Municipiul
Sfintu Gheorghe
prin reabilitarea
sitului industrial
poluat gi crearea

unei structuri de

sprijinire a

afacerilor

8 716 Proiectul este

in curs de

implementare
Termen final.

30.06.2016

7 .198.117,r9 6.461.757,95

5.Sistematizare
verticalI gi

amenai6ri

7 sl5 Proiectul este

infazade
frnalizare

1.979.703,95 1.961.595,35
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exterioare la

$coala
Gimnazial6
Nicolae Colan
6. Sistematizare
verticalI 9i
amenaj6ri
exterioare la
Liceul
Tehnologic
Pusk6s Tivadar

9 313 Proiectul este

in faza de

finalizare

399.638,62 372.063,56

T.Sistematizare
verticald gi

amenajiri
exterioare la
Liceul Teoretic
Mikes Kelemen

8 2t2 Proiectul este
in faza de

finalizare

357.545,22 318.933,92

8. Reabilitarea,
modernizarea
cl6dirilor
Liceului
Tehnologic K6s
K6rolv

7 516 Proiectul este

in faza de
frnalizare

924.103,74 883.014,85

9. SEEMIG _
Tratarea
efectelor
migraliei in
Europa de Sud-
Est

Finalizat
Valoarea

final[:
380.131,52

t56.473,88

10. Sistem
fotovoltaic
pentru
producerea de

energie electricl
pentru iluminatul
public qi

alimentarea unor
instituliiin
Municipiul
Sfdntu
(ihcnrohe

9 415 Proiectul este

in curs de

implementare
termen final
30.06.2016

t4.t48.599,14 12.933.850,72

TOTAL 62 35t37 31.750.805,40 29.674.268,75



in decursul anului 2015 compartimentul de achizilii publice din cadrul Prim[riei

Municipiului Sfantu Gheorghe'a demarat un num6r totai de 22 proceduri de achizi(ie

publicS, din care 5 proceduii. au fost.anulate inainte de deschiderea ofertelor dar dupd

ffiii;il invitaliilor dL participal.,i?I.3 in faza de evaluare a ofertelor.

Acestea din urmd nind contestate IaCNSC respectiv Cu-rtea de apel Brago^v' ..

Astfel un num6r ie l7 proceduri ae a"nizilie publicd (cerere de.ofert[' licitalie

deschis6, negociere fErd publicarea in prealabii.l ^rlylTY,t 
de participare) au fost

finalizate in anul 2015 cu o valoare toialA de 42.375'862,20lei+ TVA' 5 proceduri

pentru achizilionare 
-proaut. 

in .valoare 
de 4.100.789,28 lei+TVA' 1 pentru

achizilionare de servicii in ,aloare de 24.000 lei+ TVA' respectiv 11 proceduri pentru

achiziiionare de lucr[ri in valoare de 3g.25 1.072,92Iei+TVA

in conformitate cu procedura autoritalii contractantg l^ul intocmit un numir de 129

contracte prin cumpa*Ir. air.rtain valoare totala de 4'781'636,81 lei+ TVA' din care

80 contract. de ,"*i.ii, 30 contracte de furnizare, 9i 19 contracte de lucr6ri'

procedurile de achizilii publice s-au desfbgurat conform procedurii operalionale

privind atribuirea contractelor de achizifie public6'

Oficiul de informaticd: \n cysrll anului 2A$ a avut 3433 de intervenlii in cadrul

aparatului propriu,ffi-tu'.. 2322intewenfii de soft ( installri/dezinstalari soft' rezolvat

probleme soft, instalat/ reinstalat sisteme de operare, devirusat calculatoare' recuparat

date pierdute, reinstalat Antivirus pe toate caiculatoarele, actualizat software ) qi 248

de intervenlii hard (schimbat, ."purui piese de calculator, montat calculatoare din

piese).
Alte activitdli :

- Acordat asistenfa tehnica la qedinlele de consiliu 9i la alte intruniri

- Cerere de oferte
- Comandare de echipamente/piese lT
- Documentat de Probleme IT
- Semnare verificare recepfii- documente de platl

4)
TOARINFO

Activitatea Biroului lmagine, Organizare Evenimente Culturale 9i Tourinfo se

formeazl din trei mari uni161i :

I. Biroul de Imagine in anul 2o!5, a efectuat plSnuirea, editarea $i publicarea

urmdtoarelor Publicalii :

1. Oferta culturala lunar[, despre evenimente culturale desfaqurate in oragul Sfantu

Gheorghe, in limba maghiard qi romdnd

2. Consorfiul gcolar sfantu Gheorghe 201.5 
. 
- publicalie despre inv[![m6nt

frofesional gi t.hri" in Sfintu Gheorghe in limba romdnd 9i maghiard

3. Agenda anului 2015



4. ,,Sfdntu Gheorghe - Capitale Culturald a finutului Secuiesc, Anul tradiliei 2015"

- Raport anual in limba romdnd 9i maghiard

Biroul tn cadrul Editurii ,,Sepsiszentglthrgy", a efectuat publicarea

urmdtoarelor cd4i:
l. Ifi. Gtidri Gerenc: Napt6 - Egt 6l6nk fantdziditi gtermek silletle.n h1bortjai

(Jurnalul t6n6rului Gddri Ferenc)

Z. ijt6 Guszt6v: Akcifim{ivdszet Szdkelyfdlddn (Aclionism in finutul Secuiesc)

Biroul de lmagine in anul 2013 a inifiat programul ,,Sfdntu Gheorghe - Capitald

Cultural6 a linutului Secuiesc", pe o duratd de patru ani, care este o iniliativ[ complexl

alc6tuit[ din strategii gi obiective, scopul acestei ini]iative este consolidarea, 9i

imbogdlirea potenfialului cultural al oragului, cdt qi pozilionarea municipiului Sfdntu

Gheoigire ca-gi centru cultural intre oragele Jinutului Secuiesc. Totodat6, in anul 2015

biroull luat parte la coordonarea proiectului de candidaturS pentru titlul de Capitala

Europeand a Culturii 2021.

in 2015, in Anul traditiei in cadrul programului ,,Sfdntu Gheorghe - Capitali Culturald a

Jinutului Secuiesc" biroul, impreund cu parteneri a organizat 5i de programe,

evenimentele s-au desfrgurat in i6 de locafii, pe scen6 au urcat aproape 600 de oameni,

dintre care 400 au fost creatori locali, iar pe parcursul anului programul a avut peste

20.000 de spectatori.
|n cadrul piogramului "Sf0ntu Gheorghe Capitald Europeand a Culturii 2021", biroul,

impreunl cu parteneri a organizat 32 de evenimente, ducdnd renumele oraqului Sfdntu

Gheorghe la 12 festivaluri qi zile ale altor oraqe. Au avut loc l0 consult[ri, qi prin

,u*puiri. de PR, au fost pictate 2000 de mingi. Peste 4000 de articole de ziat 9i aparilii

pe Internet, gtiri de radio, spoturi 9i reportaje TV au dus vestea programelor "Sfdntu

bh"orghe - 
-Capitala 

Cultural6 a Jinutului Secuiesc" gi "sfdntu Gheorghe - Capitala

Europeand a Culturii 2021".

Biroul de Imagine, tn anul 2015 a organizat urmdtoarele evenimente importante (se

enumereazd ci:dteve dintre cele 51), din care o parte s'a desfdsurat tn cadrul

programului,,sfhdu Gheorghe - Capitald Culturald a linutului Secuiesc": '
^in 

iadrul progiamului ,,Sfditu Gheorghe - Capitald Culturald a linutului Secuiesc":

Festivalul de arte contemporane pulzArt
Schimbarea tematicii anului cultural: din ,,Anul jocului" in ,,Anul traditilor"'

Ansamblul de Dansuri ,,H6romsz6k": Cu m6inile am invdrtit, cu inima am'ddnfuit

Concerte in grddina muzeului
Seria de evenimente ,,Sf0ntu Gheorghe mizeazd pe culturS"

Seria de evenimente: ,,Piafa Muzicii Clasice"

int6lnirea Internafionald a Fierarilor, edifia a II-a
cantec de advent - Szal6ki Agnes, Eperjes K6roly, Szamosi Szabolcs

1.
)
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Alte evenimente ale oragului:
1. Tirgul de Toamnd
2. Aprinderea primei lumAndri de Advent

3. Tdrg de Crlciun
4. Ziua CoPilului

Biroul de Imagine u fost partner in organizarea qi in comunicatea urmdtoarelor

evenimente maiore, in anul 20 I 5 :
1. Zilele Sfdntu Gheorghe

2. Galopiada Secuiascd

3. Comemorareazilei de 15 Martie
4. Comemorarea Revolufiei din 1956

5. Festivalului Internafional de Teatru ,,Atelier"
6. Design Week
7. Festivalul ,,Flow"

Biroul a pldnuit gi a desfdgurat urmdtoarele campanii comunitare

1. Campanie comunitard cu tematica lucrlrilor efectuate in oraq

a. Table uriage amplasate in oraq despre lucrarile efectuate

;. ortorn1anvzati szemle - machete de presd in ziarul H6romsz6k despre lucrdrile

efectuate in orag in ultimele gase ani

c. Scrisori pentru locuitorii oragului despre lucrIrile efectuate in oraq in ultimele

gase ani

S arcinile permanente ale biro ul ul:
1. Inc[rcarea conlinutului pe site-ul PrimSriei Municipiului Sfantu Gheorghe

Z. Corectarea gi trimiterea anunlurilor comandate de birourile Prim6riei Municipiului

Sfhntu Gheorghe cdtre ziare: anun{uri de mediu, anunluri despre dezbateri publice,

anunluri de aducere la cunoqtin{a publicd a hotdrarilor cu caracter

normativconvocatori qedinle, licita{ii publice' angajflri personal, anunluri care

vizeazdmarea majoritate a locuitorilor din orag, etc'

3. Comunicate de presd despre activitatea Primdriei Municipiului Sfdnty Glt:,.g|:^
4. Scrisori pentru iocuitorii oraqului despre activitatea Primdriei Municipiului Sffintu

Gheorghe

proiectare grafic6 in anul 2Ol5: agend6, calendar, c[r[i de vizitd pentru af8.ajatii

prim[riei, riachete de pres6, afige gi pliante pentru.evenimente organizate"machete de

web, imaginea completd ale evenirnentelor, imaginea completd pentru campanii, iar

proi ectare- continuu pentru Primdri a Muni cip iul ui S fdntu Gheorghe.

II. Activitatea Biroului de organizare Evenimente culturale

1. Ydnzarcaabonamentelor: Teatrul ,,Tam6si Aron" gi pentru conceftesimfonice

Z. Ydnzarea biletelor pentru: Teatrul ,,Tam6si Aron", Ansamblirl 'de'Dansuri



,,H6romsz6k,,, casa de cultura ,,K6nya Ad6m', studioul M, Teatru Andrei

Mureganu.

3. Yinzarea biletelor pentru spectacole / festivale in anul2015:

a. Fundatia Culturale Vigado

b. Spectacol Hahota

c. Concertul Fanfarei Kov6ts Andr6s

d. Zilele Sfdntu Gheorghe

e. Spectacolul Companiei de Dans Andr6s L6r6nt

f. Spectacolul Berecz Andr6s

g. Spectacolul VujitY Tvrtko

h. Spectacolul Ansamblului de Dans Betyarvilag

i. Festivalul de arte contemporane pulzArt

j. Concertul Lola Blau

k. Prezentafia lui Dr.Csernus lmre, psiholog

l. Concertul Tokos Zenekat

m. Prezentalia lui Dr.Bagdi Em6ke

n. Concertul Alma EgYiittes

o. Prezenta{ie - P6l Ferenc

4. Organizare evenimente:-r. 
Evenimente culturale in cadrul Zilelot Sfhntu Gheorghe

b. Ziua coPilului
c. Tdrg de Cr[ciun

5. Participare in organi zareaevenimentelor:
a. Drumul aPelor minerale
b. GaloPiada Secuiasc6

c.ZiuaCulturiiMaghiare-spectacolulFanfareidinReci
d. Colectarea progrimelor culturale din orag pentru oferta culturald lunard

e. Comemorarea zilei de l5 Martie
f. T0rg de Toamni

III. Activitatea Biroului Toufinfo

l. Oferirea informaliilor in Bi.roul Tourinfo in anul 2015: pentru 822 de turiqti, din

care 274 au fost din !ar6, pentru 248 elevi gi studenli, iar prin internet au'fost

oferite 9472 de informafii.
2. Oferirea informafiilor in cadrul expozitiilor turistice 9i in cadrul evenimentelor

culturale, iar organizarea expozifiilor turistice interne 9i internalionale:

a. Comemorarea zilei de 15 Martie
b. Expo Turism Activ - Zilele Sfpntu Gheorghe

c. Galopiada Secuiascd

d. Conferinfa Turistica Covasna

e. Vdgta Korzo - Galopiada National[ din Budapesta



;i,

3. Participare la alte evenimente:

a. Materialele promo{ionale au fost distribuite la mai multe

conferinle gi cursuri de pregdtire profesionald'

b. Participare gi ajutor tennlc la ixpozilii qi conferinfe linute la

in total gtandurile gi Biroul Tourinfo a fost vizitat de c6tre 5000 persoane din !ar6,

qi de cdtre 20000 de persoane din alte 16ri.

expozilii,

Casa cu

Arcade
c. intdlnirea operatorilor din

profesional6.
birourile TOURINFO la Cemat, pregdtire

desene de copii, ajutor de Protocol,
vizitarea expozitiei cinegetice din Sf.

Gheorghe.
4. Prezentarea expoziliilor

a. Prezentarea expoziliei monograficd multimedia

b. Colaborare cu U.e.p. - berulare program $coala altfel - ghidare la

expozilii pentru grupuri organizate de elevi

c. Prezentarea altoi expoziliidesfbgurate in Casa cu Arcade - in tot cursul

anului.
5. Actividti de Protocol:

a. Ghidarea delegaliei din oraqe infrSlite
b. Prezentarea oraqului pentru turiqti

c. Asigurarea maierialelor turistice pentru institutii de inv6!6mdnt pentru

diferite concursuri 9i conferinle

6. Colectarea informaliilor pe parcursul anului pentru catalogul cu posibilitdti de

d. Asociatia Vadon, Colectare

coorganizare gruPuri Pentru

cazare din Sf6ntu Gheorghe.

Transmiterea materialelor turistice la expozilii turistice

Contact cu cataloage turistice si pagini web de turism: Ghidul timpului liber'

Sz6kelyfold, Catalog RomAnia, Pagini Nationale, Mass Media'

Supravegherea gi rezilvarea problemelor tehnice apdrute in Casa cu Arcade'

Alte activitdti:

Sunt membru in comisia pentru Administrarea domeniului public "$i privat,

patrimoniu, economic, buget, finan1e, agriculturd 9i dezvoltare regionala ( am participat

ia 30 qedinle din 32 ) , gi iomisia pentru inv6ldm6nt, culturd 9i gtiin{6 ( am participatla

14 gedinle din 15 ) ffi participaf la 21 gedinfe extraordinare 9i 11 gedinte ordinare ale

Consiliului Local 1 :Z 9.Oin1. din cele 32) . Am inifiat 53 proiecte de hot6rdri.

Am fost pregedintele Comisiei de Evaluare a Proiectelor Culturale :

7.

8.

9.

- Am sprijinit
177.400lei

- Am sprijinit un total de de 16

totalS de 20.5000 lei

un total de 89 proiecte in domeniul cultural intr-o valoare totald de

proiecte in domeniul multicultural intr-o valoare
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- Am sprijinit un total de L7 proiecte in domeniul promovarea valorilor secuiegti
intr-o valoare totalE de 20.000 lei

Am participat activ in echipa de organizare a activitdfilor culturale din municipiu
ca: Zilele Sf. Gheorghs, comemorarea zilei de 15 martie, 6 octombrie gi 23 octombrie,
Ziua Copilului.

Am rdmas in continuare pregedintele Asociafiei Vadon.
La ultima gedinlE a Consiliului Local am premiat bursierii Sfbntu Gheorgtre din 2015
( fiind membru in Comisia de Evaluare a Burselor Sf6ntu Gheorghe ) .

Am organizat impreund cu Consiliul Jude{ean Galopiada secuieasc6 , una din cele
mai reupite programe ale anului prin Asociafia Vadon .

Am coordonat activit[file de reprezentare a oragului de c6tre elevi la diferite
evenimente in lar6 gi in strdindtate . Au avut loc urm6toarele deplasdri :

- Participarea a 6 elevi gi I profesor ai Liceului Teoretic Sz6kely Mik6 la tabdra
pentru elevi din Balatonlelle

- Participarca a 25 elevi gi 3 profesori ai Liceului Teologic Reformat la concursul
coral organ izat la Ferencv6ros

- Participarea a 12 elevi gi 2 profesori la un campionat de futsal organizat la
Veszpr6m

- Participarea a2l de elevi gi 2 profesori din Veszpr6m impreund cu2l de elevi gi 2
profesori ai $colii Gimnaziale V6radi J6zsef in tabdra de copii din BenedekmezS

- Participareaa 28 elevi si 4 profesori din Deva, 25 elevi qi 5 adulli de la Serviciul
de dutor Maltez din SfAntu Gheorghe in tabdra de elevi in cadrul programului

,,Diaspora"
- Participareaa 2 persoane la Turul de bicicletd al priteniei, Edilia I, organizati de

localitatea infr6fitd Magyarkanizsa

in plus fala de deplas6rile gi schimburile de experienlI enumerate mai sus trebuie
menlionat gi faptul cd Primdria de la Ferencv6ros a oferit o bursd de merit unei eleve
din Liceul Teoretic Sz6kely Mik6 in valoare de 100.000 Ft.
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