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RAPORT DE ACTIVITATE

PEANUL 2012

Tischler Ferenc

Viceprimar

Potrivit dispozitiei nr. 859/2012 privind delegarea exercitarii unor

atributii viceprimarilor municipiului Sfantu Gheorghe, respectiv stabilirea unor

competente secretarului municipiului Sfantu Gheorghe, mi-a fost delegat

exercitarea cu caracter permanent a urmatoarelor atributii prevazute in sarcina

primarului de Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata, cu modificarile~icompletarile ulterioare:

a) indeplinirea functiei de ofiter de stare civila~ide autoritate tutelara;

b) Prezentarea consiliului local ale rapoartelor ~i informarii din domeniul

propriu de activitate;

c) c.l. Coordonarea realizarii serviciilor publice de interes local prestate

prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul

organismelor prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica de

interes local.

c.2. Luarea masurii pentru organizarea executarii ~i executarea in

concret a activitatilor privind urmatoarele domenii:

- serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap,

a persoanelor varstnice, a familiei ~i a altor persoane ~i grupuri aflate in

nevoie sociala;

- tineretul;

- sportul;

- serviciilede urgenta de tip salvamont ~ide prim ajutor;

- locuinte1esociale;

c.3. Luarea masurii pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice,

inspectiei ~i controlului efectuarii serviciilor publice de interes local

prevazute la pct. c.2;



in exercitarea atributiilor prevazute, indrumez, controlez ~i asigur activitatea

Directiei de sport ~i agrement, activitatea Compartimentului de Autoritate

Tutelara din cadrul Primariei municipiului Sffultu Gheorghe, respectiv

coordonez activitatea Directiei de asistenta comunitara ~i al C8.minului

Zathureczky Berta in limitele ~i conditiile stabilite de legislatia in vigoare, mai

putin in ceea ce prive~te atributiile de ordonator principal de credite.

CAMINUL ZATHURECZKY BERTA

Director: Klarik Maria Antonia

C8.minulZathureczky Berta are ca obiect de activitate asistenta sociala

pentru persoane varstnice. Obiectivele c8.minului vizeaza imbunatatirea

reintegrararii sociale a persoanelor varstnice defavorizate, crearea accesului la

servicii psiho- socio-medicale specializate, cre~terea nivelului de trai a

persoanelor varstnice, cre~terea sperantei de viata, schimbarea mentalitatll,

con~tientizarea nevoilor I?iparticiparea activa in luarea deciziilor care vizeaza

problematica persoanelor varstnice.

in structura Caminului "Zathureczky Berta" sunt inc1use doua tipuri de servicii

de care pot beneficia varstnicii:

1. Beneficiaride C8.minpentru persoane varstnice

2. Beneficiarial Centrului de Zi

La inceputul anului 2012 s-a asigurat asistenta pentru 20 de beneficiari din

cadrul Ciminului pentru persoane virstnice ~i un numar 17 de beneficiari

din cadrul Centrului de Zi, din care a decedat un beneficiar al Caminului, ~1

doi beneficiari al centrului de zi.

La sfar~itul anului 2012 am avut 23 beneficiari de locuinte protejate, 11

beneficiari ai Centrului de Zi.
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CMeva aetivitati din anul 2012:

• S-a finalizat proieetul POR Axa prioritara 3 imbuniti~rea calititii

infrastructurii existente a ciminului "ZathureckyBerta" din mun. Sf.

Gheorghe pin reabllitarea clidirii in eadrul proieetului s-a renovat

c1adireaexistenta eu extinderea eapacitatii de la 21 de loeuinte protejate la

34 de loeuinte. Beneficiari pot varia ea numar dat faptului ea au

posibilitatea de-a solieita eamere eu un singur pat sau eu doua paturi.

Momentan din 20 de persoane avem 2 eamere eu pat duplu.

• A fost depus un proieet pentru dotare la Ministerului Muncii, Familiei ~i

Proteetiei Soeiale ea urmare a Ordinului nr. 2765/2012 referitor la

solicitarea de finantare a unor eheltuieli de investitii ~i reparatu eapitale

pentru eentrele de zi ~irezidentiale din bugetul Ministerului Muncii,Familiei

~i Proteetiei Sociale, pentru deeontarea fmantarii, preeum ~i pentru

aeordarea de servicii de ealitate eu respeetarea legislatiei in vigoare privind

asistenta sociala pentru persoane varstniee. Eforturile depuse pentru

erearea unei strategii nationale de asistenta sociala pentru persoane

varstniee, se dovedese a fi insufieiente, in primul rand datorita lipsei acute

de fonduri. Prin intermediul aeestui proieet se urmare~te imbunatatirea

vietii persoanelor varstnice din eadrul Caminului "Zathureezky Berta"

Otthon, oferind serviciisociale si promovand praetici profesioniste.



• S-a realizat acreditarea Cfuninului Zathureczky Berta Otthon, nr 11/2012 la

Centrul de Zi, ~inr. 31/2012 la Cfuninul pentru persoane varstnice.

• S-a efectuat realizarea site-ului web al institutiei, in permanent sunt

reactualizate datele referitor la functionarea institutiei

• in cadrul " Anului European al imbatranirii active ~i al solidaritatii intre

generatii" s-a organizat 0 festivitate, la programul caruia au participat: Katai

Judit ~iOrban Ferenc cu un recital musical, spectacolul de dans "Meseaut6"

interpretat de copii c1asei III din $coala cu c1asele I-VIIIVaradi J6zsef,

spectacolul beneficiarilor caminului cu titlul: "Lattam a jovot, eppen

javitjak.", formatia "Oszir6zsa"a Pensionarilor din Sf. Gheorghe. Am avut ~i

doua expozitu: expozitie artizanala: "Szorgos kezek", expozitie fotografica "

Batranete" de la Camera Club Siculorum.

• Cu ocazia sarbatorilor (Ziua varstnicilor, Craciun) au fost organizate

spectacole pe teme religioase de grupuri voluntari tineri, ~i persone mai in

varsta. in acest an cu prilejul Craciunului au avut loc urmatoarele

spectacole: 09 decembrie- Asociatia Femeilor din Ilieni, 10 decembrie-

festivitatea Parochiei Baptiste, 11 decembrie- spectacolul Serviciului de

Ajutor Maltez, la data de 14, 17, 18, 21 decembrie grupuri din ~coli ~i

gradinite ne-au bucurat cu spectacolul lor, 17 decembrie de la parochia

catolica spectacolul "Familia Sfanta", 21 decembrie- surpriza cofetarului

Tompos Dezso, 22 decembrie- spectacolul unui grup voluntar de la Cernat,

24 decembrie- spectacolul de muzica u~oara a Mariei Logofatu, 24

decembrie- un concert cadou prezentat de arti~tii: Katai Istvan, Gecse

Noemi,25 decembrie- Slujba catolica.

• Beneficiarii au posibilitatea sa participe la slujbele religioase care se tin in
incinta caminului.

• Contracte de parteneriat cu Crucea Ro~ie,cu Directia de Sanatate Publica,

BibliotecaJudeteana "BodPeter", Grupul $colar Constantin Brancu~i.



DlRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA

Director: Tank6 Vilmos

nDirectia de Asistenta Comunitaran este serviciul public de interes local cu

personalitate juridic a care functioneaza sub autoritatea Consiliului Local al

Municipiului Sfantu Gheorghe, fUnd infrintata in baza Hotararii Consiliului

Local nr. 149/2001.

Atributii care s-au concretizat in date statistice astfel:

• Situatii privind ajutorul social conform Legiinr. 416/2001, privind venitul

minim garantat

Dosare inregistrate in total: 124

Dosare active: 241

• Situatia privind ajutorul de inmormantare

Cereri aprobate: 3

Plati efectuate: 1.200 lei

• Situatia privind ajutorul de urgenta in suma flxa

Cereri inregistrate: 89

Cereri aprobate: 86

Plati efectuate: 135.573 lei

• Situatia privind ajutorul de urgenta in natura (convector)
Cereri inregistrate: -

Cereri aprobate: -

• Situatia privind Cantina Sociala:

44744 portii

• Situatia privind acordarea drepturilor bane~ti persoanelor cu handicap grav

1586 unitati / an

840465 ron

• Situatia privind cererile pentru alocatia familiala complementara

Cereri inregistrate: 66

Cereri aprobate: 66



Dosare in lucru / an: 2230

• Situatia privind privind acordarea compensatiei de incruzire a locuintei cu

gaze naturale ~icu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri:

Cereri gaze naturale: 2798

Cereri lemne, carbuni sau combustibil petrolieri: 418.

Camin social. Adapost de noapte.

In anul 2012, la preluarea atributiilor, impreuna cu membrii comisiei

sociale, ne-am deplasat la toate institutiile cu caracter social, pentru a vizita

acestea ~ipentru a ne documenta real cu privire la conditiile din institutii.

In urma discutiilor ~i a ~edintelor de comisie am luat hotararea sa

desfrintam cat mai urgent caminul social ~i adapostul de noapte (temporar), de

oarece oamenii traiesc in conditii inumane.

La data de 27 09 2012 s-a aprobat reorganizarea Caminului social din

blocul nr. 144 din str. Romulus Cioflecprin mutarea locatarilor identificati in

anexa la H.C.Lnr. 213/2012 in imobilul situat pe str. Lunca Oltului nr. 13-15.

Pana in prezent 113 persoane au fost mutate din caminul social de pe str.

Romulus Cioflecin caminul social de pe str. Lunca Oltului, 5 persoane au fost

internate in caminul de batrani, 5 familii s-au mutat din camin in cadrul

programului derulat in parteneriat cu ONG-uri.

Camin Social ~iAdapost de noapte de pe str. Romulus Cioflecbi. 144 /2012

2012 Persoane in camm social Pers. in adapost de
noapte

IANUARIE 456 50
FEBRUARIE 456 50
MARTIE 456 50
APRlLIE 456 50
MAl 456 50
IUNIE 456 50
IULIE 456 50

AUGUST 456 50
SEPTEMBRIE 456 50
OCTOMBRIE 456 50
NOIEMBRIE 340 50
DECEMBRIE 324 50



Cfunin Social str. Lunca Oltului nr. 13-15./2012

2012
IANUARIE -

FEBRUARIE -
MARTIE -
APRILIE -

MAl -
IUNIE -
IULIE -

AUGUST -
SEPTEMBRIE -
OCTOMBRIE -
NOIEMBRIE 113
DECEMBRIE 113

Centru Social de Urgenta de pe str. Lunca Oltului nr. 9-11./ 2012

2012 Centru Social de Urgenta

IANUARIE 194
FEBRUARIE 194

MARTIE 194
APRILIE 194

MAl 194
IUNIE 194
IULIE 194

AUGUST 194
SEPTEMBRIE 194
OCTOMBRIE 194
NOIEMBRIE 194
DECEMBRIE 194

Cre§a / 2012

2012 Cre§a *
IANUARIE 491

FEBRUARIE 286
MARTIE 497
APRILIE 377

MAl 599
IUNIE 612
IULIE 556

AUGUST -
SEPTEMBRIE 471
OCTOMBRIE 513



NOIEMBRIE 439
DECEMBRIE 356

* La cre§a de copii numarul de medie lunara de copii iese dupa adunarea

numarului zilnic de copii

COMPARTIMENTUL DE AUTORITATE TUTELARA

1.Autoritatea tutelara exercita controlul:

- asupra modului in care parintii sau reprezentantullegal asigura cre§terea §i

educarea minorilor respectiv a persoanelor ocrotite.

2. Pentru fiecare caz in parte se intocme§te 0 ancheta sociala, in care este

descrisa situatia concreta a fiecarei persoane.

ANCHETASOCIALAcuprinde urmatoarele faze:

- identificarea cazului

- verificare complexa la domiciliu

- date person ale §i familiale

- stare a sanatatii

- stare a materiala

- conc1uzii§i propuneri

Din ancheta sociala efectuata reiese cu ce probleme se confrunta minorul sau

persoana aflata in dificuitate, iar Compartimentul de Autoritate Tutelara,

propune masura adecvata situatiei.

in functie de masura propusa, anchetele sociale sunt inaintate catre politie,

judecatorie, tribunal, institutii cu caracter social etc, sau emitem dispozitii.

in concret, s-a urmarit modul in care sunt asigurate §i executate conditiile de

cre§tere §i educare a minorilor, sau a persoanelor ocrotite in familiilevizitate. in

masura in care s-a constatat ca aceste conditii nu sunt asigurate corespunzator

in sanul familiei, am actionat in vederea schimbarii masurii respective.



o alta obligatie a Autoritatii Tutelare este de a-§i da avizul pentru incredintarea

sau reincredintarea minorilor spre cre§tere §i educare la unul din pannti, in

cazul in care ace§tia se afla in proces de divort, reincredintarea minorilor,

stabilirea domieiliului, etc.

Mentionam, ca majoritatea cauzelor destramarii familiei sunt :

- consumul excesivde bauturi alcoolice(in general din partea sotului),

- lipsa locurilor de munca, starea materiala precara a familiei,

- parasirea familieicu intrare intr-o relatie de concubinaj,

- neasumarea responsabilitatilor in cadrul familiei,

- unul dintre pannti lucreaza in strainatate.

3. 0 alta sareina a Compartimentului este verificareape care 0 efectuam asupra

tutorilor care se ingrijesc de intretinerea §i administrarea bunurilor celor pu§i

sub tutela. Astfel, tutorele are obligatia sa depuna anualla Autoritatea Tutelara

o dare de seama, sau ori de cate ori este solieitat, care cuprinde veniturile §i

modul in care au fost cheltuite aceste venituri, cum a administrat bunurile,

stare a sanatatii persoanei puse sub tutela.

4. Totodata, conform legii 17/2000 repubicata, un reprezentant al autoritatii

tutelare, va asista persoanele varstnice la cererea lor sau din ofieiu, la

incheierea contractului de intretinere, aceste cazuri sunt urmarite §i controlate,

iar cand nu sunt respectate prevederile contractului luam atitudinea

corespunzatoare situatiei ivite.

De asemenea, acordam 0 atentie deosebita fata de persoanele varstnice care nu

au intretinatori legali §i din cauza batranetii sau a bolii de care sufera nu se

pot ingriji singuri.

In prezent avem in evidenta 49 persoane varstnice care au incheiat contracte

de intretinere, pe care ii vizitam anual 0 data cu regularitate dar in cazul in care

suntem solieitati ori de persoana varstnica ori din partea intretinatorului

suntem prezenti de cate ori este necesara.

in cursul anului 2012 am efectuat urmatoarele:

- Anchete sociale §i adrese trimise la Judecatorie in caz de exercitarea

autoritatii pannte§ti precum §i stabilirea domiciliului minorilor:



187 din care in 7 (4 dupa 1 iulie) cazuri datorita consilierii, partile s-au

razgandit ~inu au mai solicitat desfacerea casatoriei

- Dispozitiiprivind:

- incuviintarea minorilor dupa 1 iulie pe baza Legii 60/2012 12/

succesiune, vanzare- cumparare, donatie, curatela;

- avem in evidenta 9 dosare privind minori sub tutela ~i 71 de dosare privind

persoane majore puse sub tutela. Am efectuat darea de seama anuala, iar in

cazurile unde am fost solicitate am indrumat ~i consiliat tu torele in vederea

administrarii bunurilor tutelatilor;

- curatela ptr. persoane majore: 1;

- dispozitie tutela majori: 3;

- Anchete sociale ~iadrese trimise la Politie:

- 4 anchete

- alte: 10

- ~coli:67

- pentru internare la Camine de Pensionarl: 8

- pentru incheierea contractelor de intretinere: 3

- pentru D.G.A.S.P.C.:10

- pentru persoane fizice:6

- pentru persoane condamnate: 5.

Conform hotararilor inregistrate, tinem evidenta minorilor aflati sub 0

forma de ocrotire, a persoanelor condamnate.

Pe parcursul anului 2012, in cadrul programului de reorganizare a caminului

social din strada Romulus Cioflec,am evaluat persoanele care au fost propu~i

pentru internare intr-o institutie, iar saptamanal familiile conform unei liste au

fost informate despre programul privind reintegrarea lor sociala .

Pentru buna desfa~urare acestei activitati am fost in legatura permanenta cu

fundatiile implicate ~icu managerii de caz.

Pe parcursul lunii septembrie-octombrie 0 persoana din cadrul biroului a

participat in elaborarea unui proiect social.



o persoana din cadrul biroului a fost propusa pentru participare in cadrul

proiectului "HAlLA~COALA"care vizeaza 70 de elevi din municipiul nostru.

Finalizarea proiectului va avea loc pe parcursul verii anului 2013.

in anul 2012 cu ajutorul Directiei Judetene de Tineret !?iSport am avut ocazia

de a oferi pentru un numar de 14 copii defavorizate social oferta de a participa

la 0 tabara gratuita organizata in localitatea Costine!?tiiar cu ocazia sarbatorilor

de iarna la solicitarea Crucii Ro!?iiSfantu Gheorghe 34 de copii defavorizati au

fost propu!?ipentru a beneficia de cadouri.

Pe masura pregatirii noastre pe care 0 imbunatatim continuu prin participarea

la diferite cursuri de specializare din domeniu, am incercat sa intervenim (663

cazuri dupa 1 iulle 469 cazuri) !?isa ajutam persoanele, familii1ein rezolvarea

problemelor ivite, in vederea asigurarii unei atmosfere mai favorabile in cadrul

familiei.

in anul 2012 am reu!?it sa avem 0 relatie de colaborare destul de buna cu

institutiile care ne-au solicitat anchetele sociale, relatie care a condus la

rezolvarea eficienta a problemelor deosebite.

DIRECTIA DE SPORT SI AGREMENT

Director: Nagy Zoltan

Activitatea Directiei de Sport !?iAgrement din cadrul Primariei municipiului

Sfantu Gheorghe se desfa!?oarape trei marl domenii: Baza de inot !?iRecreere,

Baza Sportiva Municipala !?iBaza de Agrement ~uga!?Bai.

Pentru popularizarea Bazei de inot !?ide Recreere in anul 2012 am initiat
o metoda de intrare mai moderna a vizitatorilor. Acesta fiind sistemul

abonamentelor. in acest an s-a vandut in total 46104 bilete de intrare.

Cu scopul de a contribui la distractia !?iviata sportiva a ora!?ului, Baza de inot

!?ide Recreere a dat loc pentru mai multe competitii de inot, cum ar fi:

Concursul de inot, organizat de Palatul Copiilor Sfantu Gheorghe- 5

aprilie;

Concursul de inot, organizat de Asociatia pentru Comunitate- 29

septembrie;

Cupa sprint, organizata de Clubul Sportiv Ciprian- 14 octombrie;



Cupa Mo~Nicolae, organizata de Clubul Tri Aluta- 8 decembrie.

Pentru a servi publicul, Baza Sportiva Municipala a dat loc ~i ea asemenea

mai multor evenimente, ce au contribuit la viata sportiva ~i culturala mai

colorata a oamenilor din Sfantu Gheorghe:

Concert, organizat de Consiliul Judetean Covasna- 9 ianuarie;

Cupa Berde- 28 ianuarie;

Expozitia de pasari ~i animale mici- 8-14 februarie;

Cupa de fotbal Pedagogica- 18martie;

Parada de moda- 10-13 martie;

Concurs de hockey- 16-18 martie;

Bursa locurilor de munca- 20 aprilie;

Expozitia Zilelor Sfantu Gheorghe- 24-28 aprilie;

Gusturi de Primavara- 28 aprilie;

Concurs National de ping-pong- 6 mai;

Festivalul de Carnati- 18-20 mai;

ZileleSportive- mai;

Kick-box-9 iunie;

Concert pentru copii- 6 decembrie;

Premiera de muzica populara romaneasca- decembrie.

Totodata anul 2012 este important ~i din punct de vedere al dezvoltarii

turismului in Baile ~uga~. Unul dintre pasurile de avansare facute in acest

sens de Baza de Agrement ~uga~ Bill era initierea ~i aplicarea sistemului nou

de intrare (17000 EUR).In acest an s-au vandut in total 25725 bilete de intrare.



ORE DE AUDIENTA:
Incepand cu data de 22 august 2012 pana in 23 ianuarie 2013 am tinut de 19

ori audienta publica.

Numarul persoanelor prezenti in audienta, in total: 220 persoane. Cele mai

multe probleme cu care s-au inscris in audienta sunt:

1. Cereri pentru locuinte sociale: in total 130 persoane.

2. Solicitarea sprijunului primariei in probleme personale: in total 66

persoane.

3. Probleme in familie: in total 22 persoane.

4. Probleme legate de organizarea unor evenimente de sport sau de tineret:

in total 2 cazuri.
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Tischler Ferenc


