
Raport de activitate pe anul 2012

Viceprimar Sztakics Eva-Judit

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului ~i al institutiilor publice
subordonate Imi revine sarcina de Indrumare, controlul ~i asigurarea activitatii Directiei de
Finante Pub lice Municipale, al Compartimentului Tourinfo, al Compartimentului pentru
Invilti1mant ~i Cultura, al Oficiului de Organizare ~i Coordonare Evenimente Culturale, al
Biroului de Proiecte respectiv tinerea legiHurii cu institutiile de cultura.

Directia de Finante Pub/ice Municipa/e: In ceea ce prive~te gradul de colectare a unor
venituri proprii pe anul2012 situatia se arata In felul urmator:

o Impozitul pe cJadiri de la persoane f!zic~ s-a, colectat Intr-un procent de 86,46%,
iar impozitul ~i taxa pe cJadiri de la persoane ju"ridice Intr-un procent de 83,24%

o Impozitul pe terenuri de la persoane fizise s-a colectat lotr-un procent de 86, I 1%,
iar impozitul ~i taxa pe terenuri de la persoaneju'ridice Intt-un'procent de 88,65%

o Impozitul pe terenul din extravilan s-a colectat Intr-un procent de 88,92%
o Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice s-a colectat Intr-

un procent de 75,40%, iar acela~i tip de impozit de la persoane juridice Intr-un
procent de 87,26%

o Veniturile din concesiuni ~i Inchirieri s-au colectat Intr-un procent de 95,38%,
Suma totala a Incasari lor realizate In anul 2012 de natura impozitului pe

cJadire/terenimijloace de transport! venituri din concesiuni ~i Inchirieri, este de 12.436.237,6 lei,
cu 3,764% mai mare decat suma totala a Incasarilor realizate In anul 2011, din acelea~i venituri,
care a fost In de 11.985.165 lei.

Primaria Municipiului Srantu Gheorghe prin Directia Finante Publice Municipale a fost
Inrolat cu succes In Sistemul National Electronic de Plata Online cu nardul bancar (SNEP) prin
site-ul www.ghiseul.ro. In cursul anului 2012, cu ajtito'ml Biroului de Imagine din cadrul
Primariei, a fost executat programul care gestioneaza, prelucreaza prin canale securizate date Ie ~i
platile contribuabililor persoane fizice ~i persoane fizice autorizate catre bugetul local. Astfel, din
anul 2013 este disponibil acest serviciu pentru plata de impozite pe proprietati ~i taxe stabilite,
amenzi contraventionale.

In vederea imbunatatirii serviciilor specifice Directiei Finante Publice Municipale ~i
Directiei de Asistenta Comunitara, s-a incheiat un protocol Intre reprezentatii celor doua directii
in baza careia verificarea situatiei fiscale a contribuabililor care au depus cereri pentru acordarea
ajutoarelor de Incalzire a fost transferat la Directia de Asistenta Comunitara, cu asigurarea
suportului informatic ~i bazei de date aferente. Incheiert~a protocolului sus-mentionat a avut ca
efect simplificarea procedurii de acordare a ajutorului de Incalzire ~i totodata a creat conditii mai
optime pentru clientii Directiei finante publice municipale.

http://www.ghiseul.ro.


Compartimentul Tourin(o: in cursul anului a oferit informatii pentru 742 de turi~ti din
strainatate ~i 1670 turi~ti din tara, 2340 persoant! fizice din localitate ~i 355 persoane juridice
direct din birou, prin intermediul internetului respectiv prin conferinte ~i diverse manifestari
cuiturale, sportive ~i tuistice.

Activitatea oficiului s-a completat ~i prin urmatoarele participari la evenimente ~i
expozitii turistice in tara ~i strainatate, respectiv prin activitati de promovare ~imarketing, cum ar
fi:

Comemorare 15 martie - Casa cu Arcade
Ghidarea turistilor ~i ai invitatilor Primariei la Zilele Ora~ului Sf.Gheorghe ~i la
Galopiada Secuiasca
Participare la Zilele Turismului Covasnean - Testvervarosok Setal6utcaja din
luna mai cu expozitie
Primirea trenului cu pelerini - luna iunie 20 II
Participare la Zilele apelor minerale AQUARIUS -participare cu expozitie, luna
august
Participare cu expozitie la Galopiada Seciuasca de la Pivnitele Mari din luna iulie
Participare cu expozitie la Galopiada Nationala de la Budapesta "Nemzeti
Vagta", luna septembrie
Participare la conferinta Diaspora la Consiliul Judetean Covasna, noiembrie
Participare la expozitia "Intampinarea iernii - Gusturi ~i Vinuri" din Budapesta,
Tinutul Secuiesc fiind oaspete de onoare, luna noiembrie
In cadrul actiunii de binefacere "Cadou de Mo~ Craciun - Intr-o cutie de
pantofi" - ajutor la strangerea cutiilor ~ipredarea acestora la Asociatia HARIT,
luna decembrie

Alte activitati:

Schimb de experienta cu colegii din Miercurea Ciuc, Bra~ov, Sibiu, Odorheiu
Secuiesc ~iGheorgheni, primirea stundetilor din Luzern, Elvetia
Asigurarea unor oportunitati de practica pentru studentii de la Universitatea
Babe~ Bolyai - extensia Sf. Gheorghe, specializarea: turism
Crearea unor noi colaborari In domeniul turismului cu Primariile Municipiilor
Drobeta Turnu Severin, Vatra Dornei, Suceava ~i Craiova, cu Consiliile Judetene
Goj ~iDolj ~i cu Institutul Cultural Roman din Var~ovia
Prezentarea unei expozitii multimedia Impreuna cu U.A.P., asigurarea vizitarii
gratuite (timp de 0 saptamana) a expozitiei pentru elevi ~i grupuri ~colare
organizate

- Largirea, actualizarea ~i editarea bazei de date

Compartimentul pentru inviitiimant si Culturii: In anul 2012 am tinut legatura cu toate
institutiile de Invatamant din ora~, am repartizat bugetul alocat capitolului de Invatamant, cu
consultarea conducatorilor ~colilor ~i gradinitelor din municipiu.

Cele mai importante investitii al anului:
o Renovarea inregii curti ai Liceului de Arta Plugor Sandor s-a finalizat impreuna

cu lucrarile de amenajare a Parcului Memorial '56, care a fost inaugurat In mod
festiv in data de 20 cotombrie
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o Construirea ~i modernizarea atelierelor la Grupul ~colar Puskas Tivadar- pe locul
centralei termice- finalizarea fiind planuita pe anul 2013.

o La Gradinita cu Program Prelungit Csipike au inceput lucrarile de construire a
salii de sport ~i a 3 sali de c1ase in locul c1adirii unde a functionat centrala
termica.

o S-a finalizat renovarea curtii Liceului Szekely Miko prin proiectul POR.
oS-au finalizat lucrarile de transform are a fostei centrale termice de pe langa

~coala cu Clasele I-VIII Neri Szent FOlop ~i in locul acesteia s-a inaugurat noul
centru multifunctional pentru romi acoperind a gama variata de servicii, de la
consiliere ~colara, gazduire ~i ingrijire temporara a elevilor aflati in dificultate,
pana la organizarea de spectacole, proiectii de filme, ateliere de lucru pentru
dezvoltarea competentelor profesionale.

oS-au finalizat lucrarile de asfaltare a curtii c1adirii B a Liceului Mikes Kelemen ~i
s-au amenajat noi sali de clase pentru elevii din c1asele pregatitoare.

o La Gradinita din str. Kos Karoly s-au finalizat lucrarile de amenajari exterioare
speciale nevoilor grupelor Waldorf impreuna cu amenajarile de cabinete
medicale.

o La Gradinita cu Clasele I-VIII Godri Ferenc am reu~it sa construim un gard nou ~i
o poarta secuiasca.

o Am reu~it sa renovam cladirile gradinitelor din Chilieni ~i din Campul Frumos,
impreuna cu realizarea planurilor de amenajare a curti lor Colegiului National
Mihai Viteazul ~i al ~colii cu Clasele I-VIII Nicolae Colan.

o La Grupul ~colar Berde Aron se continua intr-un ritm rapid constructia mult
a~teptata a salii se sport.

Fac parte din Consiliul de Administratie a Teatrului Tamasi Aron, am sustinut
organizarea ~i derularea celei de a 2-a editii a Festivalului Reflex In luna martie 2012, festival
care s-a bucurat ~i in 2012 de un mare succes ~i de un flux mare de vizitatori.

Oficiul de organizare si coordonare evenimente culturale: biroul a vandut 150 I
abonamente adulti ~i 789 abonamente elevi pt. teatru, precum ~i 44 abonamente adulti ~i 99
abonamente elevi pentru concerte simfonice.

o A participat activ la organizarea evenimentelor culturale din cadrul Zilelor Sfantu
Gheorghe (program area spectacolelor, intampinarea oaspetilor, vinderea
biletelor, comandarea buchetelor de flori)

o Participarea la organizarea Zilei Copilului, precum ~i la organizarea celei de-a 2-
a editii a Galopiadei Secuie~ti

o Participarea la evenimentul organizat la Baile Borsaros (jud. Harghita) intitulat
"Drumul Apelor Minerale"

o Participarea la organizarea evenimentelor culturale ale ora~e1or infratite ~i
organizarea stagiunii de concerte simfonice.

o Cu ocazia Zilei Culturii Maghiare a organizat concertul Fanfarei Kovats Andras
de la Reci

o A organizat concertul Orchestrei Filarmonicii Nationale Maghiare precum ~i
concertul lui Szinetar Dora ~i Bereczki Zoltan ~i In cadrul acestor evenimente s-a
ocupat ~i de vanzarea biletelor

o A contribuit la organizarea celei de-a 2-a editii a Festivalului Reflex
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Biroul Proiecte

Biroul Proiecte este organizat in trei compartimente:
• Compartimentul Proiecte, Programe
• Compartimentul de Achizitii Publice
• Compartimentul de Informatica

Compartimentu/ Proiecte, Programe

Activitatea Compartimentului Proiecte, Programe se desIa~oara in baza Legii nr.33912007
privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor
administrativ-teritoriale judetene ~i locale, avand atributii legate de elaborarea documentatiilor
necesare obtinerii finantarilor ~i managementul proiectelor, cuprinzand, in principal,
urmatoarele:

• identificarea, selectarea ~i centralizarea ofertelor ~i studiilor de proiecte cu
posibilitati de finantare, intocmirea portofoliului de proiecte priori tare, pregatirea
procedurilor de accesare a fond uri lor structurale

• coordonarea, organizarea ~i derularea tuturor activitatilor legate de intocmirea,
implementarea, ~i urmarirea proiectelor

In anul 2012 in cadrul compartimentului ~i-au desIa~urat activitatea doi functionari publici fiind
coordonati de ~eful Biroului.

Pe parcursul anului 2012 in cadrul Compartimentului Proiecte, Programe s-au realizat
urmatoarele:

- prin semnarea contractelor de finantare in 20 10 ~i 2011, 10 proiecte au fost in curs de
implementare prin POR 2007-2013, conform tabelului de mai jos

- in urma evaluarilor ~i verificarilor, pe parcursul anului 2012 au fost aprobate spre finantare
prin fond uri nerambursabile UE inca 3 proiecte, unul prin POR 2007-2013: "Dezvoltarea
mediului de afaceri in Municipiul Srantu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poJuat ~i
crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor", un proiect prin SEE: SEEMIG - Tratarea
efectelor migratiei in Europa de Sud-Est ~i unul prin POS CCE: . "Sistem fotovoltaic pentru
producerea de energie electrica pentru iluminatul public ~i alimentarea unor institutii in
Municipiul Srantu Gheorghe". Pentru aceste proiecte au fost semnate doua contracte de
finantare, astfel, la srar~ituJ anului 2012 fiind in faza de implementare 12 proiecte

- pentru proiectele in curs de implementare au fost elaborate 41 Rapoarte de progres ~i au
fost depuse 39 cereri de rambursare in valoare de 8.026.504,61 lei ~i 2.324,29 euro

- pentru proiectele in curs de implementare s-a rambursat de catre AM POR suma de
5.956.356,31, reprezentand cheltuieli eligibile finantate din fondurile UE, bugetul central,
prefinantari ~i TVA.
- Situatia acestor proiecte, la srar~itul anului 2012, se prezinta in felul urmator:
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Valoare

Nr. Nr. solicitata Valoare

Rapoarte Cereri de prin rambursata
cererile inProiect de ramburs Stadiul de realizare depuse in 2012(inclusivprogress are 2012 prefinantareelaborate depuse (inclusiv ~i TVA)
TVA)

Implementarea proiectului
1. Reabilitarea caminului

4 5 este 'in faza finala, au fost 2.020.830,88 2.127.769,09Zathureczky Berta receptionate lucrarile de
constructii ~i dotarile

Proiectul este 'in curs de
2. Amenajarea spatiilor implementare, 'inca nu au
pietonale din centrul 4 1 fost 'incepute lucrarile de 4.840,61 116.861,93

istoric amenajare, termen
final:23.02.2014

3. Crearea ~i Proiectul este 'in faza demodernizarea 4 I implementare, termenul 637.808,93 0,00infrastructurii de
agreement $uga~ Bai final 30.09.2014

Proiectul este 'in curs de
4. Crearea ~iamenajarea implementare, lucrarile ~i
spatiilor verzi din str. 4 2 doHirile au fost 224.216,91 208.377,00

Cimitirului receptionate, termen
final: 18.12.2013

Proiectul este 'in faza finala
a implementarii, receptia

5. Reabilitarea ~i 4 3 lucrarii s-a realizat, este 'in 686.638,57 668.398,80echiparea cantinei sociale curs receptia dotarilor de
specialitate termen
final: 18.12.2013

6. Restaurarea, Proiectul este 'in curs de
refunctionalizarea Casei 4 4 impiementare, termen final 752.620,50 201.626,25

Bene :30.09.2014

7. Reabilitarea unor strazi Proiectul este 'in curs de

din zona de actiune 4 2 implementare, termen final: 849.759,68 868.094,53
urbana 30.09.2014

Proiectul este in faza finala

8. Centrul multifunctional a implementarii,au fost

NSZF 4 6 receptionate lucrprile ~i 702.110,01 252.088,49dotarile, termen final:
30.04.2013
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9. Reabilitarea, 4 4 Proiectul este in faza finala 660.532,43 466.208,37
modernizarea ~i a implementarii, termen

extinderea cladirilor tinal: 09.03.2013
Liceului teoretic Szekely

Miko
10.Extinderea cladirilor in

vederea modernizarii Proiectul este in faza de
atelierelor ~colare ~i a 4 10 implementare, termenul 1.487.146,09 1.046.931,85

laboratoarelor la Grupul mal 18.12.2013
~colar PT

11. Dezvoltarea mediului
de afaceri in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin Contractu Ide finantare a
reabilitarea sitului fost semnat in data de
industrial poluat ~i 15.11.2012

crearea unei structuri de
sprijinire a afacerilor

12. SEEMIG - Tratarea Contractul de finantare a

efectelor migratiei in 1 1 fost semnat in 2012, 2.324,29
0

Europa de Sud-Est proiectul este in faza de EUR
implementare

13. Sistem fotovoltaic
pentru producerea de

energie electrica pentru Proiectul a fost aprobat,
iluminatul public ~i urmeaza semnarea

alimentarea unor institutii contractu lui de finantare
in Municipiul Sfantu

Gheorghe,
8.026.504,61

TOTAL 41 39
lei 5.956.356,31

2.324,29 lei
EUR

Dintre proiectele enumerate mai sus am fost manager de proiect la urmatoarele:
Restaurarea, refunctionalizarea Casei Bene
Reabilitarea caminului Zathureczky Berta
Reabilitarea, modernizarea ~i extinderea cladirilor Liceului teoretic Szekely Miko

Totodata am fost coordonatorul urmatoarelor proiecte:
Dezvoltarea mediului de afaceri in Municipiul Sfantu Gheorghe prin reabilitarea sitului
industrial poluat ~i crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor
Crearea ~i modernizarea infrastructurii de agrement ~uga~ Bai

- angajatii compartimentului, in calitate de manageri sau asistent manageri in cadrul echipelor
de implementare sau ca membrii echipelor de supraveghere participa la implementarea celor 12

6



proiecte contractate. Activitatea lor se desta~oara conform fi~elor de post din cererile de
finantare, anexe la contractele de finantare.

- pe parcursul derularii verificarilor administrative ~i a eligibilitatii, a evaluarilor tehnico-
economice a documentatiilor proiectelor depuse spre finantare, precum a implemenHirii
proiectelor aprobate, prin colaborare cu speciali~tii de resort, au fost Intocmite peste 200 de
clarificari, completari, modificari, revizuiri ~i notificari, conform instructiunilor ~i solicitarilor de
catre agentia pentru dezvoltare regionala sau autoritatea de management.

-In vederea aprobarii documentatiilor tehnico- economice, a proiectelor ~i cheltuielilor legate
de proiecte ~i a modificarilor survenite pe parcursul verificarii documentatiilor depuse spre
finantare au fost pregatite 9 proiecte de hotarari ~i rapoarte de specialitate.

- angajatii biroului au participat, In calitate de reprezentanti ai Primariei Municipiului Sfantu
Gheorghe, la ~edinte de lucru, conferinte, sesiuni ~i constatuiri privind modalitatile de dezvoltare
regionala ~i oportunitatile de finantare oferite de fondurile structurale, implementarea ~i
managementul proiectelor, organizate In Sfantu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Alba Iulia, Bra~ov,
Bucure~ti, Budapesta, Drezda ~iBratislava

Compartimentul de Achizitii Pub/ice

in anul 2012 au fost organizate 31 de proceduri de achizitie publica, din care proceduri de
achizitionare produse In numar de 7 proceduri, achizitionare servicii 3 proceduri ~i achizitii In
vederea contractarii unor lucrari 21 proceduri. S-au Incheiat contracte, In valoare totala de
25.134.380,33 lei tara TVA. S-au Intocmit un numar de 82 rapoarte de atribuire respectiv
contracte pentru achizitiile directe prin cereri de oferte ca urmare a procedurii interne initiat de
Compartimentul Buget ~i Contabilitate, In valoare totala de 2.055.574 lei TaraTVA.

La acest numar mare de proceduri In 4 cazuri s-au Inregistrat contestatii, rezultatul
acestor contestatii fiind reluarea procedurH de la stadiul de evaluare a ofertelor In cazul a 2
proceduri, iar In cazul celorlaltei 2 proceduri contestatia a fost respinsa ca nefondata.

Procedurile de achizitie publica s-au desta~urat conform procedurii operationale privind
atribuirea contractelor de achizitie publica.

O{iciul de informatica: In cursul anului 2012 a avut 617 de interventii In cadrul
aparatului propriu din care 335 de interventii soft ~i 282 hard.

S-au instalat, In continuare, sisteme de operare ~i softuri aferente pe 48 de calculatoare
desktop/laptop, precum ~i antivirus pe 134 calculatoare.

in afara de cele sus mentionate biroul a realizat backup de date pe NAS pentru servere ~i
pentru urmatoarele compartimente ale Primariei:

Oficiul Registrului Agricol
Biroul Administratiei Locale
Compartimentul Proiecte, Programe
Biroul Locativ

Totodata biroul a efectuat cumparari echipamente IT ~i a oferit suport tehnic la $edintele
Consiliului Local.

7



Alte activitiiti:
Sunt membru 'in Comisia pentru administrarea domeniului public ~i privat, patrimoniu,

economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala (am participat la 22 ~edinte din 25),
~i Comisia pentru 'invatamant, cultura ~i ~tiinta (am participat la 16 ~edinte din 16). Am participat
la 14 ~edinte extraordinare ~i 9 ~edinte ordinareale Consiliului Local (23 de ~edinte din cele 23).
Am initiat 51 proiecte de hotarari.

Am fost pre~edinte al comisiei de evaluare al proiectelor culturale, astfel am acordat
cofinantare la urmatoare categorii de proiecte:

72 proiecte 'in domeniul cultural, in valoare de 148.800 lei
67 proiecte in domeniul tineretl, in valoare de 124.946 lei
12 proiecte in domeniul multicultural, In valoare de 20.000 lei
14 proiecte in domeniul promovarea valorilor secuie~ti, in valoare de 20.000 lei

Am participat activ in echipa de organizare a activitatilor culturale din municipiu ca:
Zilele Sf. Gheorghe, 15 martie, Ziua Copilului, Zilele voluntariatului etc.

Am tinut legatura cu casa Iris ~i am participat la activitatile persoanelor cu handicap.
Am fost numit prin HCL pre~edinte la comisia de evaluare a licitatiilor, achizitiilor

publice.
Am coordonat din partea municipiului programul diaspora.
Am devenit pre~edinte al Asociatiei Yadon, asociatie fondata de municipiul Sf.

Gheorghe, judetul Covasna, comuna Arcu~ ~i Reci. Obiectivele asociatiei constau in organizarea
expozitiei cinegetice din cas a Bene, amenajarea parcului temetic cu animale salbatice spre ~uga~
Bai, etc.

Am reu~it sa deschidem centrul de tratament de la ~uga~ Bai, realizat prin proiectul
Drumul apelor minerale.

La ultima ~edinta a anului am organizat acordarea burselor Sf. Gheorghe ~i totodata am
premiat elevii cu rezultate deosebite la concursurile internationale ~i profesorii preglHitori.

In cursu Ianului am fost membra in urmatoarele delegatii in strainatate:
20-21 martie - Budapesta, participarea la televiziunea Duna ~i MTY cu scopul
de a populariza Zilele Srantu Gheorghe ~i Galopiada Secuiasca
3-5 iUDie - Budapesta, participarea la ~edinte legate de pregatirea pentru
organizarea Galopiadei Secuie~ti
21 iUDie - Keszthely, participare la ~edinte cu managerii Muzeului Helikon din
Keszthely pe tema deschiderii unui Muzeu Cinegetic in Casa Bene din Sf.
Gheorghe
13-17 septembire, Budapesta, participare la Galopiada Nationala
22-26 Doiembrie, Budapesta, participare la expozitia "Intampinarea iernii -
Gusturi ~i Yinuri", Tinutul Secuiesc fiind oaspete de onoare

Am organizat 'impreuna cu Consiliul Judetean Galopiada Secuiasca, una din cele mai
reu~ite programe ale anului, la care au participat 37 de calareti, ~i aprox. 50.000 persoane.

Am coordonat activitatile de reprezentare a ora~ului, de catre elevi la diferite evenimente
in tara ~i strainatate. Au avut loc urmatoarele deplasari:

- ianuarie - depunerea unui proiect comun EU cu Cegl6d pentru dezvoltarea relatiilor
dintre cele doua ora~e infratite

- februarie - concurs de cantece populare la Ferencvaros - Colegiul Reformat (2 elevi + 1
profesor)
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- aprilie - schimb de experienta a elevilor din Ferencvaros la Liceul Mikes Kelemen din
Sf. Gheorghe (51 elevi + 5 profesori)

- mai - campionat de fotballa Zanka - Clubul Sportiv ~colar (9 elevi + 2 profesori)
- mai - turneul a 18 elevi ~i 2 profesori din Kecskemet la Sf. Gheorghe - cazare la Clubul

Elevilor
- iunie - concurs de dansuri populare la Kecskemet - Colegiul Szekely Mike (20 elevi +

2 profesori)
- iunie - schimb de experienta la Kecskemet - Gradinita Csipike (2 educatoare)
- iulie - tabara pentru copii la Kecskemet - ~coala cu Clasele I-VIII Godri Ferenc (20

elevi + 2 profesori)
- iulie - tabara pentru elevi la Balatonlelle -- ~coala cu Clasele I-VIII Ady Endre (6 elevi

+ 1 profesor)
- august - septembrie - tabara pentru elevi la Benedekmezo cu participarea a 20 elevi ~i 2

profesori din Ferencvaros ~i a inca 20 elevi ~i 2 profesori de la ~coala Varadi Jezsef ~i Colegiul
Szekely Mike

- septembrie - expozitie fotografica la Cegl(~dcu participarea fotografului Henning Janos
din Sf. Gheorghe

- septembrie - tabara pentru elevi in cadrul Programului "Diaspora" cu participarea
elevilor din urmatoarele ora~e ~i ~coli: Deva (17 elevi + 2 profesori), Lujzikalagor (15 elevi + 1
profesor), ~coala cu Clasele I-VIII Ady Endre (5 elevi), ~coala cu Clasele I-VIII Neri Szent
FUlop (5 elevi), Liceul de Arta Plugor Sandor (5 elevi), ~coala Special a (5 elevi), ~coala cu
Clasele I-VIII Godri Ferenc (5 elevi), cu participarea a 2 profesori insotitori

;:/
Sztakics Eva-Judit /

~
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