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Raportul de activitate pentru anul 2013

Ridita Palela -Consilier local

in perioada ianuarie - decembrie 2013 mi-am desftqurat activitatea de consilier local

al PSD la Consiliul Local al Municipiului Sf6ntu Gheorghe, participdnd la 10 qedinle ordinare

(din 1l derulate) qi 10 extraordinare (din 13 derulate).
Am fost membru in patru comisii:

o Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului qi turism
unde am indeplinit qi funclia de secretar;

o Comisia pentru sdndtate, proteclie sociald qi culte, av6nd qi func1ia de secretar;

. Comisia de analizare qi propunere de atribuire sau schimbare a denumirii
strdzilor;

. Comisia pentru inv6!6mdnt, culturd Ei qtiinfd (incepdnd cu luna august, sunt

membru al acestei comisii, renunldnd la comisia de urbanism)i
Am participat la majoritatea qedinlelor din cadrul comisiilor de specialitate colabordnd

la elaborarea proiectelor de hot[r6re.
in cadrul comisiei de analizare qi propunere de atribuire sau schimbare a denumirii

strlzilor, am propus str6zi care s5 poarte numele unor personalit6li romAneEti locale sau

nalionale (Ex.Dr.Grigore Pdltineanu- subprefect al jud. Treiscaune in perioada 1922-1936;

Isidor Rauca - RSuceanu- primar al oraqului Sf. Gheorghe in perioada 1922-1928 etc.)

Am iniliat modificarea proiectului de hotdrdre privind mdrirea cuantumului de burs[
de performanf[ qi a bursei de merit. Astfel s-a ridicat cuantumul bursei de performanf6 de la

100 lei/elev/lund la 150 lei/elev/1un[ qi a bursei de merit de la 39 lei/elev/lund la 100

lei/elev/1und. (Elevii din inv6!5mdntu1 preuniversitar care participd la olimpiadele qi

concursurile internafionale qi nafionale au nevoie de foarte mult material bibliografic
(diclionare, atlase, culegerii etc) pe care trebuie sd qi-l procure din resurse financiare proprii.

Au nevoie de bani pentru a qi pldtii uneori deplaslrile la concursuri care nu sunt finanfate de

minister sau de platd a corepetitorilor in cazul elevilor de la liceu de artd).

Am vizitat toate unitdtile de invdf[mdnt din Municipiul Sf. Gheorghe, pentru a

identifica problemele cu care se confruntd qi a face propuneri pertinente pentru imbundtSlirea

condiliilor in care studiazd ;i se instruiesc preqcolarii gi elevii.
in luna noiembrie am adus modificdri proiectului de hotlr6re privind sprijinirea

bisericilor cre;tine prin mdrirea alocaliei pentru incdlzire a Parohiei Ortodoxe nr. 2 de la suma

de 2 500 lei la 5 000 lei.
impreund cu membrii comisie sociale amvizitat localiile din Sf. Gheorghe organizate

sd rdspundd unor problemelor sociale: Cdminul de Bdtrdni ,,Zathtrecky Berta,,, CSminul
Social ,,Sing Sing,, , Cdminul Social de pe strada Mikes Kelemen.

Am fEcut parte din comisii de analizd a unor acte de indisciplind la Clminul de Bdtrdni

,,Zathurecky Berta,, qi am fost membru in comisia de contestafii asupra modului de respectare

a procedurii privind orgatizarea qi desftEurarea concursului de management a Teatrului

,,Andrei MureEanu,, din Sf. Gheorghe.



in lulrile de cuvdnt pe care le-am avut, am adus la cunoqtinfa membrilor consiliului
local, pozifia cetiifenilor pe care ii rcprezint qi a mea personal. Am sprijinit printr-un vot
favorabil toate acele iniliative, proiecte de hot6rdre care conduc la dezvoltarea localit{ii.
M-am opus acelor proiecte ce aduc atingeri drepturilor cetdfeneqti.

in urma intdtnirilor pe care le-am avut cu cet6fenii am putut consilia qi ajuta mai multe

familii aflate in situalia de risc social.
Am rcalizat studii qi analize privind refeaua qcolar6 din municipiul Sf.Gheorghe

ftcdnd propuneri in acest scop.
Am participat la qedinlele Consiliului de Administralie de la Liceul Tehnologic

,,Constantin Brdncuqi,,.
M-am implicat in activitdli de modemizare a clddirilor ce privesc unitilile de

inv6f6mdnt qi am solicitat:
. Alocarea de fonduri necesare reabilitdrii clEdirilor de la Colegiului Nafional

,Mihai Viteazul dar qi accesarea unor fonduri europene;
o Includerea in indicatoarele existente qi a Colegiului Na{ional ,,Mihai Viteazul,,

avdnd in vederea calitatea de monument istoric a clEdirii;
o Amenajarea unor spafii pentru parcarea bicicletelor la qcolile din municipiul

Sf. Gheorghe;
o Acordarea unei atenlii sporite in practicarea sporturilor de cdtre tineri.
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