PRIUABN

ffi,ffi$I,;ffi
Raport de activitate pe anul2014
Viceprimar Sztakics Eva , Judit

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului gi al institu{iilor
publice subordonate imi revine sarcina de indrumare, contiolul gi asigurarea activitalii
Direcliei de Finanfe_ Publice Municipiale, al Compartimentului pentru invdfam6nt gi
Cultur6, al Biroului de Proiecte, al Biroului Imagine, Organizarc Evenimente Culturale gi
Tourinfo, respectiv tinerea leg[turii cu instituriile de culturd.

I)

DIRECTIA DE FINANTE PUBLICE MUNICIPIALE :
In ceea ce privegte gradul de colectare a unor ueniiuri proprii pe anul 2014 situalia
se aratd in felul urmdtor :

-

Impozitul pe clddiri de la persoane fizice s-a colectat intr-un procent de B6,Z9yo,
iar impozitul gi taxa pe cl6diri de la persoane juridice intr-un piocent de 84,35o/o
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice s-a colectat intr-un procent de 86,600/o,
iar impozitul gi taxa pe terenuri de la persoane juridice intr-un procent de 94760/o
Impozitul pe terenul din extravilan s-a colectat intr-un procent de 84,15%o
Impozitul pe mijloacele de transport delinute de persoane fizice s-a colectat intrun procent de 75,35oh, iar acelagi tip de impozit de la persoane juridice intr-un
procent de 89,45Yo
Veniturile din concesiuni gi inchirieri s-au colectat intr-un procent de 93,08%

Suma total[ a incasdrilor realizate in anul 2014 de natura impozitului pe
clddire/teren/ mijloace de transport / venituri din concesiuni gi inchirieri, este de
20.904.919lei, cu 10.64% mai mare dec0t suma totalS a incasdrilor rcalizate in anul
2013, din acelaqi venituri, care a fost de lB.g93.723lei.

A fost acordatd scutirea de la plata impozitului pe cl6diri pe o perioada de 7 ani cu
incepere de la data de int6i ianuarie a anului fiscal i01+ pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuinte din str. Berzei nr, 12, bl .12 pricum gi
,pentru 2 case particulbre , ?n urma finalizdrii lucrSrilor de reabilitare termicl
,
efectuat6 pe cheltuiala proprie.
Totodatd a fost acordati scutire de la plata impozitului pe clddiri pe o perioada de
3 ani cu incepere de la data de int6i ianuarie a anului fiscali0l4 pentiu : ctaAiri gi pe

o perioad6 de I an pentru o clddire, la care au fost executate lucrari de intervenfie
pentru cre$terea calit6lii architectural ambientale a cl6dirilor
A fost acordati conform schemei de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor
mici gi mijlocii din Municipiul SfAntu Gheorghe un ajuioi in valoare totala de
558.387 lei in 84 cazuri.
Au fost efectuate controale tematice ( taxa hotelierS, impozit pe spectacole aferent
evenimentelor sportive , impozit aferent terenurior agricole la contrabuabilii persoane
juridice )

Impozitele gi taxele locale datorate pot fi consultate gi pe pegina de internet a
Pimdriei Municipiului S fhntu Gheorghe, www. sfantugheoigheinio.io.
Plata impozitelor 9i taxelor locale se pot efectua prin ptata cu numerar, cu card
bancar, prin internet ( www. sfantugheorgheinfo.ro gi wtyw.ghiseul.r:o) qi prin
ordin
de platd.

2)

COMPARTIMENTUL PENTRA INV,|T4MANT SI CULTAfu{,

in anul

2014 am {inut leg6tura cu toate institu}iile de inv6ldm6nt din orag, am
repartizat bugetul alocat capitolului de inv6!6mdnt, cu consultarea conducatorilor
gcolilor gi gr6dinilelor din municipiu.
Am inceput lucr6rile in cadrul proiectelor finanlate din fonduri europene pentru
sistematizarea verticalS gi amenajlri exterioare la
$coala Gimnaziald Nicolae Lolan,
la Liceul Tehnologic Pusk6s Tivadar, la Liceul Teoretic Mikes Kelemen gi
reabilitarea, modernizarea clEdiri lor L i ceul ui rehnolo gi c K6s K6roly.
Am inceput reabilitarea fostului cinematograf ,;Arta,,, unde igi va desfEqura
activitatea Teatrul Andrei Mureganu, gi vor fi amenajate gi dou6 s6li de cinema,
Fac parte din Consiliul de Administra{ie al Teatrului Tam6si Aron respectiv
din
Consiliul de Administra{ie a urmdtoarelor institulii de invdldmant : Liceui Teologic
Reformat, ( ca teprezentant al Primarului Municipiului Sfhntu Gheorghe
), Liceul
Teoretic Szdkely Mik6 ( ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sfantu
Gheorghe) 9i Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron (ca
rcprezentant al consiliului Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe .
)

3)

BTROUL DE PROIECTE

Biroul Proiecte este subordonat direct viceprimarului Sztakics Eva-Judit,
colabordnd, in activitatea sa, cu cererarte birouri gi seivicii din cadrul Primdriei gi
cu
instituliile subordonate Consiliului Local.

Biroul Proiecte este organizat in trei compartimente:
o CompartimentulProiecte,programe
o Compartimentul de Achizilii publice
o Compartimentul de Informaticd
C omp art

imentul Proiecte, Progrs me

Activitatea Compartimentului Proiecte, Programe se desfrgoard in baza Legii
nr.33912007 privind promovarea aplic6rii strategiilor de management
de proiect la
nivelul unitdlilor administrativ-teritoriale judelene gi locale, avand atribufii legate de
elaborarea documentaliilor necesare oblinerii finanlarilor gi managementul proiectelor,
cuprinzdnd, in principal, urmdtoarele:
o identifrcarea, selectarea gi centralizarea ofertelor gi studiilor de proiecte cu
posibilitdli de finantare, intocmirea portofoliului de proiecte prioritare,
pregdtirea procedurilor de accesare a fondurilor structurale

.

coordonarea, organizarea $i derularea tuturor activitililor legate de
intocmirea, implementarea, qi urmdrirea proiectelor

in anul 2014 in cadrul compartimentului gi-au desfEgurat activitatea doi funclionari
publici fiind coordonafi de qeful Biroului.
Pe parcursul anului 2014
urmdtoarele:

'
-

in cadrul Compartimentului Proiecte, Progiame s-au realizat

prin semnarea contractelor de finanlare in anii 2011,2012 Si 2013 in anu!2014 au
fost in curs de implementare 7 proiecte prin POR 2007-2013, un proiect prin SEE
giunulprin POS CCE ;
in urma lansdrii apelului de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)19772 finale din 19.12.2013, in cadrul Axei prioritare 3,
Domeniul major de interventie 3.4 au fost depuse spre finanlare 4 noi proiecte.
Aceste proiecte au fost aprobate gi au fost semnate contractele de finanlare;

prin Programul Operalional Regional 2007-2013 pe parcursul anului 2014 au fost
frnalizate 3 proiecte in valoare totalS de 8.491 .238,76Iei, astfel, la sfdrgitul anului
2014 au rdmas infazd de implementare din fonduri structurale 10 proiecte: 8 prin
POR, un proiect prin SEE gi unul prin POS CCE.
Prin ,,Programul RO 10 Copii 9i tineri in situalii de risc Ai inifiative locale qi
regionale pentru reducerea inegalitdlilor nalionale gi promovarea incluziunii
sociale", finantat prin intermediul Mecanismului Financiar SEE au fost depuse
doud proiecte. Aceste proiecte nu au fost acceptate pentru finanlare.

co-finanfat de cStre Consiliul Judelean Covasna prin Programul reabilitarea,
modernizarea bazelor sportive din mediul rural, a fost depus gi realizat proiectul
'oModemizarea imprejmuirii terenului de fotbal in localitatea Cogeni in valoare de
26.065,11lei
co-finanlat de Fundafia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat qi aprobat spre
finanlare proiectul "Galopiada secuiascd 2014" in valoare totald de 1.000.000,00

forinli
Co- finanlat de Fondul CulturalNa{ional din Ungaria a fost elaborat gi aprobat spre
finantare proiectul 'oFestival Pulzart, edilia a-Il-a", in valoare totalS de
1.000.000,00 forinti;
Proiectele depuse in cadrul sesiunii de finan{are lll2014 pentru proiecte editoriale
ale Administraliei Fondului Cultural Nalional, respectiv Fundalia Civil6 al
Ungariei nu au fost aprobate spre finanlare.
pentru proiectele in curs de implementare au fost elaborate 26 Rapoarte de progres
qi au fost depuse 31 cereri de plat6/ rambursare in valoare de 8.982.644,82 lei
1 1.433,46 euro
pentru proiectele in faza ex-pos au fost intocmite 4 Rapoarte de durabilitate;
pentru proiectele in curs de implementare s-a rambursat de citre AM POR suma de
8.615.835,80 lei qi 11.433,46 euro, reprezentdnd cheltuieli eligibile finanfate din
fondurile UE, bugetul central qi TVA
angajalii compartimentului, in calitate de manageri sau asistent manageri in cadrul
echipelor de implementare sau ca membrii echipelor de supraveghere au participat

gi participd la implementarea celor 13 proiecte contractate. Activitatea lor

desftqoari conform figelor de post din ceierile de finan{are, anexe

-

la

se

contractele

de finanfare.
pe parcursul implementirii proiectelor aprobate, prin colaborare
cu specialigtii de
resort gi consultanli au fost intocmite peste 209 de adrese, clarificdri,
completdri,

modific6ri, solicitdri, revizuiri qi notificdri, conform instrucliunilor gi solicitdrilor

de c6tre agenlia pentru dezvoltare regional6 sau autoritatea de management.

- in

vederea aprobdrii documentatiilor tehnico- economice, a proiectelor gi
cheltuielilor iegate de proiecte gi a modificdrilor survenite pe parcursul
implementdrii proiectelor au fost pregdtite l7 proiecte de hotdrdri ji rapoarte
Oe

specialitate.

- angaja{ii

in calitate de reprezentanti ai primdriei
Municipiului Sfbntu Gheorghe, la gedinle de lucru, conferinle, sesiuni gi consfEtuiri
privind modalitdfile de dezvoltare regionald gi oportunitafile de finanlare
oferite de
fondurile structurale, implementarea gi managementul proiectelor, organizate
in
"Eisenstadt,
lrfltu Gheorghe, Alba Iulia, Bragov, Bucuregti, Sofia, Trenio,

-

-

biroului au participat,

Lubjana, Budapesta, gi Bonn
au fost intocmite. diferite situalii, rapoarte sau prezentdri referitor la investiliile qi
proiectele in derulare, solicitate de Consiliul Judelean Covasna, Institulia
Prefectului Covasna sau Agen{ia pentru Dezvoltare Regioanld Centru din
Alba
Iulia_$i s-a r6spuns la diferite sondaje de opinii lansate de instituliile
de specialiate
sau firmele de consultanld
in permanenld s-a studiat legislalia referitor la domeniul de activitate, ghidurile
solicitanfilor, normele gi instrucliunile specifi ce activitdli lor biroului
au fost executate alte sarcini curente primite din partea conducerii

Situalia proiectelor din fonduri europene, la sf6rgitul anului 2014, se prezintd in
felul

urmdtor

:

Proiect

l.Amenajarea
spafiilor pietonale
din centrul istoric

Nr.

Nr. Cereri

Rapoarte

rambursare

de

depuse

progres
elaborate
2014

2014

4

de

Stadiul de
realizare

Valoare

Valoare

solicitatl
prin cererile
depuse in

rambursatl
in2014

2014

(inclusiv
TVA)
Proiectul este in
curs de
implementare,
tnci nu au fost
incepute
lucrdrile de
amenajare,
termen

(inclusiv
prefinan{are
qi

TVA)

final:Z3.12.201
5

2.Crearea gi

4

Proiectul este in
faza finald

214

modernizarea

7

t2.698,05

485.087,95

infrastructurii de
asreement Susas Bdi
3. Crearea gi
amenajarea spaliilor
verzi din str.

I

I

10.719,19

28.828.62

22.896,14

2.116.899,86 lei
2

I

refuncfionalizarea
Casei Bene
5. Reabilitarea unor
strdzi din zona de
acliune urbanl

10.607,77

finall:

Cimitirului
4. Restaurarea,

Finalizat
Valoarea

Finalizat
Valoarea

final[:
4

5/6

1.625.466,82lei
Proiectul este in

4. I 10.138,21

4.912,902,71

curs de
implementare,
termen final:

30.07.2015
6.Extinderea
clSdirilor in vederea
modernizdrii
atelierelor gcolare gi
a laboratoarelor la
Grupul Scolar PT
7, Dezvoltarea
mediului de afaceri
in Municipiul Sf6ntu
Gheorghe prin
reabilitarea sitului
industrial poluat qi
crearea unei structuri
de sprijinire a
afacerilor
S.Sistematizare
verticald qi
amenajdri exterioare
la $coala Gimnazial6
Nicolae Colan
9. Sistematizare
verticald gi
amenajdri exterioare
la Liceul Tehnologic
Pusk6s Tivadar
l0.Sistematizare
verticald si

Finalizat
Valoarea

I

20.733,01

83,36

finalI:
4.748,872,08 tei

4

5t5

Proiectul este in
curs de
implementare
Termen final.

t5.t2.20rs

A fost semnat
contractul de
finanlare in data
de

31.10.2014
A fost semnat
contractul de
finanlare in data
de

30.09.2014
A fost semnat
contractul de

4.099.639,16

3.184.246,56

amenajAri exterioare
la Liceul Teoretic

finanlare in data

Mikes Kelemen
11. Reabilitarea,
modernizarea
clddirilor Liceului
Tehnologic K6s
K6roly
12. SEEMIG _
Tratarea efectelor
migraliei in Europa
de Sud-Est
lJ. slstem
fotovoltaic pentru
producerea de
energie electricd
pentru iluminatul
public Ai alimentarea
unor institufii in
Municipiul Sfdntu
Gheorshe.

10.10.2014
fost semnat

TOTAL

de

A

contractul de
finanlare in data
de

30.09.2014
Proiectul este in
faza de
finalizare

2

4

26

11.433,46

euro

Proiectul este in
curs de
implementare

t2/19

0

8.982.644,92
Iei

+11.433,46
euro

Qo mp art

in

11.433,46
euro

iment ul de Ach izit ii p u b lice

decursul anului 2014 compaftimentul de achizilii publice din cadrul prim6riei
Municipiului Sffintu Gheorghe a demarat un numdr total de 22 proceduri de achizifie
public[, din care 2 proceduri au fost anulate ca urmare a deciziilor contesta]iiior
depuse, 2 sunt in curs de reevaluare urm6nd a fi finalizate in anul 2015, si I prdcedur6
este in curs de desfdgurare finalizdndu-se in cursul anului 2015.
Astfel un numdr de 17 proceduri de achizilie publicd (cerere de ofertd, licitalie
deschisd, negociere ftri publicarea ?n prealabil a unui anun{ de participarej au
fost
ftnalizate in anul 2014 w o valoare totala de 53.606.254,61 lei+ TVA,3 proceduri
pentru achizilionare produse in valoare de 990.384 lei+TVA gi 4 pentru achlzilionare
,
de servicii in valoare de 1.297.000 lei+ TVA.
in conformitate cu procedura autoritAtii contractante s-au intocmit un num6r de 105
contracte prin cumpdrare directd in valoare totald de 5.591 .g3o,g3lei+ 1y4, din care
64 contracte de servicii,2l contracte de furnizare, gi 20 contracte de lucr6ri.
Procedurile de achizilii publice s-au desfEgurat conform procedurii operafionale
privind atribuirea contractelor de achizilie public6.

8.615.935,90

lei
+11,433,46
euro

Oliciul de informaticd: in cursul anului 2014 a avut 2484 de intervenlii in cadrul
aparatului propriu, din care 2245 intervenlii de soft ( instalLrildezinstaldri soft, rezolvat
probleme soft, instalat/reinstalat sisteme de operare, devirusat calculatoare, recuparat
date pierdute, reinstalat Antivirus pe toate calculatoarele ) qi 239 de interven{ii hard
(schimbat, reparat piese de calculator ).

-

Alte activitSli :
Acordat asistenlb tehnici la gedinlele de consiliu gi la alte intruniri
Cerere de oferte
Comandare de echipamente/piese IT
Documentat de probleme IT
Semnare verificare receplii- documente de platd

4) BIROAL IMAGINE, ORGANIZA\E

EVENIMENTE CULTURALE SI

TOARINFO
Activitatea Biroului Imagine, Organizare Evenimente Culturale qi Tourinfo
formeazd din trei mari unitlti :

Biroul
Biroul

de

de

se

Imasine

Imagine tn anul 2014,

a

plonificat, editat

gi

publicat urmdtourele publicalii:

1. Ofert6 culturalS

lunar6, despre evenimente culturale desfEgurate in oragul Sfbntu
Gheorghe, in limbile maghiari gi romdn6
2. Sfhntu Gheorghe, oragul in dezvoltare ll - raport despre lucr6rile gi realiz6rile
Primiriei Municipiului Sfintu Gheorghe gi instituliilor subordonate in anul 20122014 in limbile romdnd 9i maghiard
3. Consorliul qcolar Sf6ntu Gheorghe 2014 - publicalie despre inv6ldmAnt profesional gi
tehnic in Sfdntu Gheorghe in limba romAnd gi maghiard

4. Agendd personalizatA 201 5
5. Calendarpersonalizat20l5
6. ,,Sfdntu Gheorghe - CapitalS Culturala a !inutului Secuiesc, Anul jocului 2014" 7.

Raport anual in limbile romdnd gi maghiard
Brogura despre Bdile gugaq in limbile rom0nd gi maghiarS

Biroul a participat in qctivitatea Editurii ,,sepsiszentgyarg!", prin

publicarea
urmdtoarelor cdr(i:
1. Mici aventuri de familie - publicalie in limbile rom0n6 qi maghiar6 cu povestiri qi
desenele ale copiilor din grddinile
2. Daloskonyv - Repertoriul Corului Maghiar de Bdrba{i 1972-2012

Biroul de Imagine in anul 2013 a iniliat programul ,,Sf6ntu Gheorghe - Capitala
Culturald a Jinutului Secuiesc", pe o duratd de patru ani, care este o iniliativd complexd
alcdtuitd din strategii gi obiective, scopul acestei iniliative este consolidarea, gi

imbogd{irea potenlialului cultural al oragului, c6t gi pozilionarea municipiului Sf0ntu
Gheorghe ca gi centru cultural intre oragele Jinutului Secuiesc.

in 2014, in Anul jocului in cadrul programului ,,Sf6ntu Gheorghe - Capital6 Culturald a
Jinutului Secuiesc" biroul impreund cu partenerii a organizat in total 97 de evenimente
culturale, la 82 de locafii, la care au participat 900 de artiqti, din care 400 sunt artiqti
locale. Numdrul participanlilor a fost 26 000, iar au apdrut mai mult de 1800 articole
despre programul capitala culturald.

Biroul de Imagine, in anul 2014 a organizat uymdtoarele evenimente importante, o
parte din cure sa-u desfdsurat tn cadrul programului ,,SfAilu Gheorghe - Capitald
Culturald a linutului Secuiesc":
In cadrul programului ,,Sfdntu Gheorghe - Capital6 Culturald a Jinutului Secuiesc":
1. Festivalul de arte contemporane pulzArt

2. Serie de programe teatrale: TeinTedtrum
3. Ziuamondial6 a Teatrului, Teatrul pe doud roli
4. Spectacolul Parasztopera -Trupa PintdrBdla
5. Spectacolul Horda - Trupa Teatrului de Dans ,,Europa
6. Concertul interpretei Palya Bea
7. Concertul formatiei Kal6ka: Ragyog a mindensdg
8. $irul de evenimente Teatrul altfel

Centrald"

Alte evenimente ale oragului:
1. Tdrgul de Toamn[
2. Aprinderea primei luminiri de Advent
3. Lansare de carte - Demeter Lajos: Sepsiszentgtorgy szemdlyisdgei

Biroul de Imagine a fost partener ln organizarea Si tn derulareu comunicdrii
urmdtoarelor evenimente majore, tn anul 2014:

1.

Zilele Sf6ntu Gheorghe
2. Galopiada Secuiasc6
3. Comemorarea zilei de 15 Martie
4. Comemorarea Revoluliei din 1956
5. Evenimentul Mesdlci Hdromsz,ik
6. Festivalului Internalional de Teatru ,,Atelier"
7. T619 de Crdciun
8. Evenimente organizatein Muzeul Cinegetic al Jinutului Secuiesc
Biroul a planiJicat Si a desfisurat urmdtoarele campanii comunitare
l. Campania de colectare selectivd a deqeurilor in gcoli in cadrul concursului pentru
titlul ,,Oragul Recicl6rii" organizat de Eco-Rom Ambalaje. in anul 2014 oragul Sfhntu
Gheorghe a oblinut titlul gi a cdqtigat marele premiu: o zond eco wi-fi, un spaliu inedit de
relaxare, 100% eco gi cu acces liber la internet in valoare de 12.000 euro.
2. Campanie de informare cu tematica lucrdrilor efectuate in orag

a. Table uriaqe amplasate in orag privind lucr6rile efectuate
b. Onkorm6nyzati szemle - machete de presi in cotidianul

H6romszdk privind

lucrdrile efectuate in oraq in ultimele
Scrisori adresate locuitorilor oragului privind lucr[rile efectuate
ultimele gase ani
gase ani

c.

in

orag in

Sarcinile permonente ale biro ului:
1. incdrcarea confinuturilor pe site-ul Prim[riei Municipiului Sf6ntu Gheorghe gi pe
pagina de Facebook a instituliei
2. Corectarea qi trimiterea anunlurilor comandate, de birourile Primiriei Municipiului
Sfbntu Gheorghe cdtre ziare: anunluri de mediu, anunluri despre dezbateri publice,
anunturi de aducere la cunoqtinla publicd a hotirdrilor cu caracter normativ, hotlr6ri
cu caracter normativ, convocatori gedinle, licitalii publice, angajdri de personal,
anunfuri care vizeazd marea majoritate a locuitorilor din orag, etc.
3. Comunicate de presd despre activitatea Primdriei Municipiului Sfdntu Gheorghe
4. Scrisori adresate locuitorilor oragului privind activitatea Primdriei Municipiului
Sfhntu Gheorghe
Proiectare graficd in anul 2014 agend6, calendar, c6rli de vizitd pentru angajafii primdriei
gi instituliilor subordonate, machete de pres6, afige gi pliante pentru evenimente
organizate, machete de web, imaginea completd a evenimentelor, imaginea completd a
campaniilor, gi proiectare continud pentru Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe.

Alte proiecle majore:
1. Planificarea, montarea gi supravegherea montdrii luminilor festive de Crdciun in
oragul Sfhntu Gheorghe
2. Planificarea qi comandarea tdblilelor cu denumirea institutiilor de inv6{6m6nt din
orag, gi supravegherea montdrii acestora
3. Regdndirea categoriile de tdblile indicatoare de obiectivelor turistice, coordonarea
proiectdrii gi realizdrii acestora

II. Activitatea Biroului

1.

2.

de Organizare Evenimente Culturale

Ydnzareaabonamentelor: Teatrul,,Tam6siAron" 9i pentru concerte simfonice

Ydnzarca biletelor pentru: Teatrul ,,Tam6si Aron", Ansamblul de Dansuri
,,H6romsz6k", Casa de Culturd ,,K6nya AdAm-, Studioul M, Teatrul Andrei
Mureganu.

3.

Yinzarea biletelor pentru spectacole / evenimetne in anul 2014:

a. Concertul formatiei Hot Jqzz Band
b. Spectacolul Hahota: A pdnz besz,ll
c. Concertul lui Mdsz6ros J6nos
d. Gal6 Operd cu Dancs Annamari gi Kerdnyi
e. Zilele Sfdntu Gheorghe - edilia a23-a

f.

g.

Mikl6s

Spectacolul Liliomfi - Teatrul din Tdrgu Secuiesc
Spectacolul Parasztopera de trupa Pint6r B6la

h.

Spectacolul A villa - Teatrul Szigligeti

i. Formafia de Dans Bekecs
j. Festivalul de arte contemporane pulzArt 2'
k. Concertul interpretei Paya Bea
l. Prelegerea lui Tari Annam6ria, psiholog
m. Concertul interpretei Szal6ki Agi

n.
4.

5.

Seminarul lui Dr. Khddr Annam6ria

0rganizare evenimente:

a. Evenimente culturale in cadrul Zilelot
b. Ziua copilului

Sffintu Gheorghe

Participare in organizare evenimentelor:
a. Expozilia Aquarius

b. Galopiada Secuiascd
c. Ziua Culturii Maghiare - spectacolul Fanfarei din Reci
d. Concerte simfonice, stagiunea 201412015

Colectarea programelor culturale din orag pentru oferta culturalS lunar6.

III. Activitatea Biroului Tourinfo
1. Oferirea informafiilor in Biroul Tourinfo in anul

2.

2014: pentru 784 de turiqti, din care
internet au fost ofetite7624
gi
iarprin
studen{i,
pentru
293
elevi
408 au fostin tard,
de informatii.
Oferirea informafiilor in cadrul expoziliilor turistice gi in cadrul evenimentelor
culturale, iar organizarea expozitiilor turistice interne qi internalionale:
a. Comemorareazilei de 15 Martie
b. Expo Wellness in cadrul Zilelor Sfdntu Gheorghe
c. Galopiada Secuiascd
d. Expozilia Aquarius
e. Vdgta Korz6 - Galopiada NalionalS din Budapesta

in total gtandurile gi Biroul Tourinfo a fost vizitat de cdtre 9000 persoane din !ar6, 9i de
clfire 12950 de persoane din alte !dri.

3.

4.

Participare la alte evenimente:
a. Teatrul pe doud roli - programul ,,Sfdntu Gheorghe - Capitala Culturald a
Jinutului Secuiesc"
b. Pa(icipare la expozilii qi conferinle linute la Casa cu Arcade
c. IV. int0lnire Vdn6torilor din Jinutul Secuiesc - Arcug
d. VII. int6lnirea Mondiald a Reforma{ilor Maghiari
e. Inaugurarea statuii - Piala Turul
f. Ziua copilului
g. Concursuri de desen organtzate de Asocialia Vadon
Prezentarea expozitiilor:
a. Prezentarea expoziliei monografice multimedia in cadrul programului ,,$coala

altfel"
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b.
Activitdfi

Prezentarea altor expozilii desfrqurate in casa cu Arcade

de protocol

:

c. Ghidarea delegalilor

venite din oraqe infrdlite

d. Prezentarea oraqului pentru turigti
g. Gustare pentru Revelion la Restaurantul

f.

5.

6.
7.
8.

9.

$ugag

Asigurarea materialelor turistice pentru institulii de invdlamAnt pentru diferite
concursuri qi conferinle
Sarcini de organizare in cadrul programului ,,Sz6rv6ny,,
C-olectarea informaliilor pe parcursul anului pentru catalogul cu ofertele de
cazare
din Sfhntu Gheorghe
Transmiterea materialelor turistice la expozilii turistice
in anul 2014 in Bir-ou-l Tourinfo a participat in programul de stagii de practic6 al
Universitilii Babeg-Bolyai din Cluj Napoca
Adresarea gi rezolvarea problemelor tehnice apdrute in casa cu Arcade

Alte activitdti:

Sunt membru in Comisia pentru Administrarea domeniului public qi privat,
.
patrimoniu, economic, buget, finanfe, agriculturd pi dezvoltare regionalA ( am participat
la 26 gedinf e dinZ_7 ) , qi Comisia pentru inv6!5mAnt, culturd
9i gtlinla 1 am participui tu
12 gedinle din 13 ) .Am participat la l7 gedinle extraordinu.. qi I qedinte
brdinare ale
Consiliului Local ( 26 gedinte din cele 29 ) . Am iniliat 123 proiecte de hot6r6ri.
Am fost pregedintele comisiei de Evaluare a proiectelor culturale

:

- Am sprijinit un total de l1l proiecte in domeniul cultural intr-o valoare totald de
-

160.000 lei

Am sprijinit un total de de 12 proiecte in domeniul multicultural intr-o valoare

totalS de 17.500 lei

Am sprijinit un total de 13 proiecte in domeniul promovarea valorilor secuieqti
intr-o valoare totalE de 20.0000 lei
Am participat activ ?n echipa de organizare a activiti{ilor culturale din municipiu
ca: Zilele Sf. Gheorghe, comemorarea zilei de l5 martie, 6 octombrie gi 23 octombiie,
Ziua Copilului.
Am rdmas in continuare pregedintele Asocialiei Vadon. in data de 4 octombrie a
avut loc la Arcug Intdnirea Vdndtorilor din Jinutul Secuiesc, edi(ia a IV-a, bucur6nduse de mulli vizitatori.
La ultima gedinti a Consiliului Local am premiat bursierii Sffintu Gheorghe din
2014 ( fiind membru in comisia de Evaluare a Burselor Sfhntu Gheorghe .
)
Am organizat impreunl cu Consiliul Judelean Galopiada secuieaJc6 una din cele
,
mai reugite programe ale anului prin Asocia{ia Vadon .
Am coordonat activitdlile de reprezentare a oragului de c6tre elevi la diferite
evenimente in tard gi in str6in6tate . Au avut loc urmdtoarele deplasdri :
- Participatea a l0 elevi gi 3 profesori ai Liceului Teoretic Mikes Kelemen la
concursul coral organ izat la Ferencv6ros

l1

Participarea a 6 elevi gi 2 profesori ai $colii Gimnaziale Ady Endre latabdrapentru

elevi din Balatonlelle
Participarea a 5 elevi gi I invdlStoare ai $colii Gimnaziale Godri Ferenc la un
festival organizat la Ferencv6ros cu ocazia sdrbdtorilor de Mo9 crdciun
Particparea a 4l elevi gi 5 profesori ai Liceului Teoretic Szdkely Mik6 la un
concurs de dansuri populare organizat la Kecskem6t
Participarea a 12 copii gi trei profesori ai Clubului de fotbal Sepsi OSK la un
tumeu de fotbal organizat la Kecskemdt
Participarea a 12 persoane la un turneu de fotbal organizat la Cegl6d in cadrul
Zielele Oragului din Cegl6d
Participarea a 12 elevi gi 2 profesori ai Liceului Teoretic Sz6kely Mik6 la un
campionat de futsal organizat la Veszprdm
Participarea a 8 elevi gi 2 profesori ai Liceului Teoretic Mikes Kelemen la o tabdra
or ganizatd, I a Veszprdm
Participarea a 30 de elevi gi 3 profesori ai Liceului Teoretic Mikes Kelemen la un
festival de dans organizat cu ocaziazilele oragului la Kiskunhalas
Participarea a20 de elevi gi 2 profesori din Ferencv6ros impreund cu 20 de elevi gi
2 profesori ai Liceului Teologic Reformat in tabdra de copii din Benedekmezo
Participarea a 14 elevi si I profesor din Deva, a 8 elevi gi I profesor din
Lujzikalagor (ude{ul Bacdu) 9i 24 elevi 9i 5 adulli de la Serviciul de Ajutor Maltez
din Sffintu Gheorghe in tabdra de elevi in cadrul programului ,,Diaspora"

In plus fafd de deplasdrile gi schimburile de experien!5 enumerate mai sus trebuie
menfionat gi faptul cd Primdria de la Ferencv6ros a oferit o burs6 de merit unei eleve
din Liceul Teoretic Mikes Kelemen in valoare de 100.000 Ft.
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