
"I \t, !=CIA
iVlUnlr.!rvul j ~~ 3~eorgh
Nr .,N5~
!jl~a'.~f.~n~ . 'QI. ~r;·~i.$..f.~

RAPORT DE ACTVITATE PE ANUL 2012

CONSILIER LOCAL ACZEL KA TA

Subsemnata Aczel Kata, consilier local al Municipiului Sfiintu Gheorghe, In conformitate
cu prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 215/200 I privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, preznt urmatorul Raport de activitate pe
anu12012.

In perioada mai - decembrie 2012 am participat la 5 ~edinte ordinare ~i 7 ~edinte extraordinare
ale Consiliului Local, respectiv II ~edinte ale COl11isiei sociale ~i 6 ~edinte din cadrul Comisiei
juridice.

In cadrul Comisiei sociale am participat la toate dezbaterile de ~edinta, am vizitat Institutiile
sociale din ora~ul Sfantu Gheorghe, In cadrul acestor vizite am avut ocazia sa discut cu Directorii
institutiilor care au prezentat problemele ~i proiectele de viitor.

Am initiat, la solicitarea D-nei Directoare a Caminului Zathurecky Berta 0 revizuire ~i
modificare a Regulamentului de Organizare ~i functionare, Manualul de procedura, Ghidul
beneficiarului. S-a efectuat 0 evaluare a activitarii Caminului, necesarului de personal pentru 0

mai buna functionare.

In cursul anului 2012 am participat la evenil11entele organizate de Caminul Zathureczky,
respectiv la serbarea Anului european ai Imbatranirii active ~i al solidaritatii Intre genera!ii.

La Inceputul mandatului de consilier am analizat problema blocului social Sing Sing din
cartierul Ciucului ~i In urma vizitei facute la fata locului am constatat necesitatea remedierii starii
oamenilor care locuiesc In acel bloc. Avand In vedere ca s-a efectuat un studiu de suportabilitate
la toti locuitorii blocului Sing sing, comisia a trecut la reviyuirea studiului ~i a aprobat lista
persoanelor care VOl'putea fi transferate la alte blocuri sociale.

Am vizitat cladirea renovata de pe str. Tigaretei 111'.75 unde s-au amenajat locuinte de servici.
Aceste locuinte au fost date spre adl11inistrare Instituriilor de Invatal11ant ~i cultura In vederea
repartizarii lor pentru angaja!ii nevoia~i.

In cursul anului 2012 am participat la programul de vizitare a ~colilor ~i gradinitelor din Sf.
Gheorghe, unde am avut ocazia sa discut cu membrii conducerii care au prezentat cele mai
importante proiecte ~i probleme In care Consiliul ar putea fi partener.



Ca membru al Comisiei juridice am participat activ la analizarea fiecarei Proiect de Hotarare
aflat pe Ordinea de zi a ~edintelor de Consiliu ~i am avut propuneri In legatura cu modificari de
text ~i termeni acolo unde a fost cazu!.

Fiind membru AGA al Asociatiei Yadon, am participat la ~edintele Asociatiei.

Am fost prezenta lunar la audientele organizate cu cetatenii ~i am prezentat problemele ridicate
Consiliului.

Cu stima,

Aczel Kata


