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Viceprimar T6th-Birtan Csaba

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului gi al instituliilor publice subordonate, imi revine

sarcina de indrumare, control gi asigurarea activitSfii Direcliei de Gospodirire Comunal5, Dire4iei Patrimoniu gi

a nou infiinlatei Direclii Tehnice.

De asemenea in baza hotir6rilor Consiliului Local gi a dispoziliilor primarului sunt reprezentantul Municipiului in

Adunarea Generali al ADI ECO-Sepsi, ?n Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului al judetului Covasna 9i in

Comitetul de lnovare al ADR Centru.

Tn aceste calitifi, in primul r6nd am inventariat problemele de actualitate al direcgiilor din subordine gi am

participat Ia pregetirea 9i prezentarea hotdr6rilor Consiliului Local privind spetele de gospodiria oragului,

administrarea domeniului public  i privat al municipiului, am luat parte la adoptarea deciziilor manageriale

privind urmdrirea lucrdrilor efectuate gi a serviciilor publice prestate de aceste departamente 9i am efectuat

controlul punerii tn aplicare al acestora.

Am conceput structura Direc[iei Tehnice nou ?nfiin1ate gi am intocmit capitolele aferente ale Regulamentului de

organizare 9i funclionare gi a atributiunilor de servicii ale personalului acestuia. Prin concursurile organizate s-a

reugit ocuparea postului de gef al Biroului pentru monitorizare al societitilor comerciale la care municipiul Sf.

Gheorghe este actionar. Astfel, atribuliile Iegale 9i rolul de actionar in cele 5 societdli comerciale sunt indeplinite

incep6nd cu ultimele luni ale anului 2016 profesional 9i in concordanti cu reglementirile legale. Nu s-a reugit

inci ocuparea postului de director tehnic, foarte necesar in vederea coordonirii activitS|ii Biroului de investilii

care la r6ndul siu duce lipsi de personal, av6nd ocupate doar 3 posturi din 5, din acest motiv se constati o

suprasolicitare a personaluilui existent.

Am participat la tedintele in plen ale Consiliului local - lipsind motivat de la 3 gedinle, respectiv ale comisiilor de

urbanism gi iuridic, lipsind motivat de 4 ori.

Am initiat gi pregdtit prin dezbateri in interiorut instituliei, cu institutiile cu rol respectiv cu reprezentanlii

societdtii civile proiecte Tn urmdtoarele domenii:

Dezvoltarea prin achizifionare de terenuri gi darea in concesiune a cimitirului comun (este tn fazd de

proiect de hotSr6re dupi parcurgerea etapelor de dezbatere publicd);

Modificarea normelor de gospodirire or6sineasci cu privire la eliminarea de pe domeniu! public al

autovechiculelor abandonate 9i interzicerea desfacerii imbricdmingii drumurilor nou construite timp de

5 ani de la terminarea lucrdrilor (aprobat, in curs de aplicare);

Organizarea recensdm6ntului, respectiv subvenlionarea parliali a sterilizdrii cAinilor de rasi comun6 cu

stdp6n in vederea prevenirii inmulfirii necontrolate a acestora (aprobat, in curs de implementare);

Modificarea criteriilor tn vederea ?nlesnirii conditiilor de participare a Asocialiilor de proprietari la

programul de izolare termici a blocurilor de locuinte prin POR 2O!4-2O2O (adoptat);

lntocmirea documentaliilor tehnice privind autorizarea terenurilor'de joaci (parc fitness) 9i inchiderea

acestora in vederea prevenirii accidentelor (introdus in buget in faz6 de achizifie publici);



- Demararea intocmirii Planului de Mobilitate Urban5 DurabilS, coordonarea livririi datelor gi

documentelor prestatorului, necesar participerii la concursul de proiecte POR 2014-2020 axa prioritard

4.1. privind reducerea emisiilor de COu (in curs, cu int6rziere de 1 Iuni fa15 de termenul contractual, cu

predare la sfirgitul lunii mai 20l7l;
- Pregitirea tnfiinlirii unei companii proprii de drumuri (fundamentare Iegali $i economici);

Am asigurat contactulcu comunitatea romi din Cartierul 6rk6 particip6nd la dialog periodic cu liderii

comunitilii impreuni cu reprezentanlii organelor de ordine 9i a prestatorilor de servicii publice. Am coordonat

grupul de lucru privind conceprea unui proiect finanlat prin POCU 2014-2020 in vederea infiin!5rii unui GAL

pentru elaborarea startegiei de integrare gi dezvoltare a acestei comunit5fi. De asemenea am coordonat la

nivelul UAT Sf. Gheorghe dialogul cu partenerii civili in cazul elaboririi proiectului de integrare socio-economici

gi de combatere a s6riciei in comunitatea marginalizati rromd din Cartierul Ciucului, Municipiului Sfantu

Gheorghe.

in calitate de pregedinte fdr5 drept de vot am condus activitatea comisiilor de selectie a proiectelor Sf.

Gheorghe sprijini sportu! 9i Sf. Gheorghe sprijini tinerii, editia anul 2016.

Am primit sarcina de-a reprezenta municipiul :

-la Festivalul din Ferencv6ros {24-25 august} cu un grup de consilieri gi cu aceasti ocazie am avut o

intrevedere cu reprezentantii Centruluide Circulalie din Budapesta (BKK) cu privire la experientele func[ionirii

sistemului de bike-sharing.

-la deschiderea festivi a Muzeului de telecomunicatii din incinta $colii profesionale Pusk6s Tivadar (16

septembrie);

-impreund cu managerut public !a Adunarea GeneralS a Proiectului lmpactPaperRec, proiect finanfat

prin programul Horizon 2024 menit sd contibuie la cregterea cantitative 9i calitativS a h6rtiei reciclate

Budapesta (27 -29 septembriel;

-la Zilele sportive ale oragului Szentes (18-19 octombrie) impreuni cu managerut public gi cu un grup de

consilieri, ocazie cu care am pregitit infrilirea celor doui orage;

-la Gonferinfa organizatd de Consulatul maghiar din Miercurea Ciuc la Muzeul victimelor dictaturii

comuniste din Sf. Gheorghe {4 noiembrie};

-la Gala Sportului judefean (15 decembrie);
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