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Raport de activitate pe anul2018

Viceprimar Sztakics fva - Judit

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului gi al institufiilor publice
subordonate imi revine sarcina de indrumare, controlul qi asigurarea activitS{ii Direcliei
de Finanfe Publice Municipiale, Direcfia de Proiecte, Strategii, Cultur6, Direc]ia de

asistenld ComunitarS, Cdminul de Bdtrdni ,,Zathureczky Berta" respectiv finerea legdturii
cu instituliile de cultur6.

1) DIRECTIA DE FINANTE PUBLICE MUNICIPIADE

Direcfia Finan{e Publice Municipale este compus din:
o Serviciul de Constatare,Impunere, Control

- Compartimentul de Constatare, Impunere, Control Persoane Fizice
- Compartimentul de Constatare, Impunere, Control Persoane Juridice
- Compartimentul de Urmlrire a Asigurdrii Obligafiilor a Locuitorilor
- Compartimentul de control qi inspeclie fiscali

o Serviciul de Urmdrire, incasare, Eviden!6 Financiar-Fiscald
- Compartimentul de Urmdrire, incasare, Eviden!6
- Compartimentul Financiar-Operativ

o Compartimentul Tehnologia Informaticd gi AdministrareaBazei de date

La inceputul anului 2018 s-a comunicat la cca 35.000 de contribuabili persoane

fizice gi juridice decizii anuale, titluri executorii, somafii de platd gi informalii de naturd
fiscald cu importanld deosebitl pentru anul in curs.

Gradul de colectare pe anul 2018 a principalelor impozite locale aratd in felul
urmdtor:

o Impozitul pe clSdiri de la persoane frzice s-a colectat intr-un procent de 92,09o/o.,

(fa{6 de 89,4loA in 2017), in valoare de 2.826.802 lei, iar impozitul gi taxa pe

clddiri de la persoane juridice active intr-un procent de 89,620/o in valoare de

10.827.047 lei
o Impozitul pe terenuri de la persoane fizice s-a colectat intr-un procent de 90,47Yo

(fa!6 de 90,64yo in 2017) in valoare de 852.506 lei (1.057.901 lei in 2017), iar
impozitul gi taxa pe terenuri de la persoane juridice active intr-un procent de

93,68 % (fald de 90,35 %in2017), in valoare de 909.556 lei
o Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice s-a colectat intr-

un procent de 82,89Yo (faf6 de 83,32yo%in2017), in valoare de 1.995.866 lei, iar
acelagi tip de impozit de la persoane juridice intr-un procent de 92,22Yo ( falA de

94,69yoin2017),in valoare de 1.330.6261ei (1 .344.278lei in 2016).
in cursul anului 2018 au fost acordate ajutoare de minimis sub forma facilit6lilor

fiscale, pentru Incubatorul de afaceri Sfhntu Gheorghe, Covasna, cu portofoliu mixt, prin
fondator Covimm Consulting SRL, ?n valoare de 36.585 lei, iar pentru Sepsiipar SRL,
administratorul Parcului industrial, in valoare de 225.060 lei.



fost efectuate controale tematice cu privire la:
impozitul pe clddire cu destinalie nerezidenliard/ mixt6 datorat de
pe anii 2016-2018
taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami gi publicitate pe raza administrativ-
teritorial6 al municipiului Sfhntu Gheorghe
Inventarierea terenurilor proprietatea UAT, concesionate, inchiriate, date in
administrare sau ?n folosin{6, in vederea verificdrii taxei pe teren datorat pe anii
20t6-2018
Inventarierea locurilor de parcare atribuite prin licitalie in perioada 2016-201g,
aferent cdrora se datoreazd tax[ pe teren; au fost verificate 701 de locuri de
parcare, din care pentru 660 de contribuabili s-a stabilit taxd pe teren inchiriat,
aferent perioadei 20 I 6 -20 1 B ;
Inventarierea gi verificarea clddirilor anexd la blocuri de locuin{6, impozabile gi
nedeclarate de proprietarii apartamentelor, in urma controlului au fost stabiliie
impozite pe cl6dire datorate pe perioada 2016-2019;
actualizareaadreselor la imobilele din str. ciucului, zona simeria;
verifi carea facilitdlilor fi scale acordate cultelor religioase;
verificarea facilitSlilor fiscale acordate pensionarilor in cazul a 321 de roluri
fiscale;

in urma activitdlii de control gi inspeclie fiscald au fost stabilite impozite qi taxe datorate
bugetului local in sumd de 174.888 lei gi majordri de intdrziercin sum6 de tO.ZOO lei.
TotodatS in urma mdsurilor de executare silitd efectuate, in cursul anului fiscal 2017 au
fost recuperate de la debitori, din sumele aflate in sold la 3l.l2.Z)l7, la principalele
impozite qi taxe locale, urm6toarele sume:

Au
persoane fizice

Tip im pozi tl taxd, / amenzi Suma recuperat6 (lei)
Impozit pe clddiri persoane fizice 753.287
lmpozit qi taxd pe clddiri persoane iuridice 1.374.929
Impozit pe teren intrav. +extrav., persoane i,zicl 206.1 1 8
Impozit pe teren intrav. +extrav., persoane iuridice 151.428
Impozit pe mijloace de transport persoane fzice 408.331
Impozit pe mijloace de transport persoane iuridice 120.994
Amenzi contravenfionale : 467.489

In tot cursul anului 2018 au fost constituite mai multe echipe de lucru, care s-au
deplasat pe teren, la adresa de domiciliu a debitorilor, pentru identificarea bunurilor
urmdribile, recuperarea sumelor datorate de contribuabili, iau dupd caz constatarea st6rii
de insolvabilitate.

- . in cazul persoanelor insolvabile care figureau in evidenfele direcliei cu amenzi
neachitate, au fost intocmite dosare, in vederea sesizdrii instanfei de judecatd, pentru
transformarea amenzilor contravenlionale in muncd in folosul comunitagi.
Activitatea organului fiscal este organizatd, astfel incdt se asigurd program prelungit de
funcfionare a Biroului de relafii cu publicul. Astfel asigurdm p.ogru* cu publiiul la
ghigeele Direcliei Finanfe Publice Municipale zilnic intre orele-8,0b - 18,00, iar vineri
intre orele 08,00 - 14,00. Totodatd in cadrul Biroului de relafii cu publicul al Direcliei



Finanfe Publice Municipale este organizatd activitatea de consiliere cetdfeni, la ghigeu
separat de cea de impunere, tocmai cu intenlia de a facilita accesul cetd{enilor la
informafii de natur[ fiscald, colegii afldndu-se zilnic la dispozi]ia cetdfenilor cu
informa{ii de natur6 a ajuta in completarea formularelor ori ?n clarificarea unor informa{ii
neaccesibile.

Totodatd, in cadrul Biroului de rela{ii cu publicul s-a asigurat fumizarea de
informafii utile contribuabililor, in relafia lor cu organul fiscal, prin afigarea unor
infomafiilor pe mijloace de vizualizare.

In vederea inlEturdrii cheltuielilor aferente furnizdrii de informafii la cererea BEJ,
gi eficientizdrii colabordrii intre cele doui entit6ti implicate in procedurile prealabile
executSrii silite, intre organul fiscal local gi Camera Executorilor Judecdtoregti (CEJ) s-a
incheiat un protocol de colaborare care permite accesul automat al reprezentanlilor CEJ
la informatiile necesare executdrilor silite.

In cursul anului fiscal 2018 la ghigeul de impozite gi taxe locale au fost emise
56.164 chitanle in cazul pldfilor cu numerar, in valoare totald de 13.811.682 lei qi 4766
chitanle in cazul pldlilor cu cardul bancar, in valoare totald de 2.802.677 lei.

In tot cursul anului 2018 casieriile ghiqeului de impozite gi taxe locale au lucrat cu
program prelungit in fiecare zi de lucru, numdrul persoanelor care au efectuat activitate
de incasare a impozitelor gi taxelor locale fiind suplimentat periodic in funcfie de
necesit6li.

Totodat[ pentru deservirea corespunzitoare a contribuabililor, in perioada 8
ianuarie 2018-31 martie 2018, mai mulli angaja[i din cadrul serviciului de urmdrire,
incasare gi eviden{d financiar-fiscal[ cu atribulii de recuperarea a obliga{iilor fiscale
neachitate in termen au desfEgurat activitate de incasare a impozitelor gi taxelor locale in
acest fel fiind asigurat in mod continuu prezenfa a doi casieri, iar in perioadele de v6rf
(intre orele 10.30-14.30) a 3 casieri.

Pentru sprijinerea locuitorilor din satele aparlindtoare municipiului Sffintu
Gheorghe, impozitele gi taxele locale stabilite pe anul 2018 au putut fi achitate in ziua de
2lmartie 2018 9i la Chilieni, iar in data de 22 martie 2018 9i la Coqeni.

in cursul anului un nr. de 1065 contribuabili au achitat impozitele gi taxele locale
prin intermediul sistemului nafional electronic de platd online cu cardul bancar, incaslrile
fiind in sum[ de 314.920lei. (www. ghiseul.ro).

D.F.P.M. asigurd reprezentarea juridicd a municipiului, respectiv al organului
fiscal local in cadrul dosarelor litigioase avdnd ca obiect contenciosul administrativ fiscal,
contestaJii la executdri silite, insolvenfE.

Conducerea direcliei a asigurat program de audienjd publicd in25 d€ cazuri (la
cerere), in vederea solu{ion6rii divergenfelor pe cale amiabild gi intr-un mod cdt mai
eficient, ocazie cu care, de fiecare datd, a oferit consultanld fiscald pe spelele concrete
prezentate de persoanele audiate, rezultatul audierilor fiind consemnat in procese-verbale.



2) DIRECTIA DE PROIECTE, STRATEGII $ CULTAR,,{

Direclia de Proiecte, Strategii gi Culturd este compusd din:

o B irour de Proiecte 
:ffi :X','#:ilJoJ::",",., po gram e

Compartimentul de Achizilii Publice
o

a

Biroul de Inv6{6mdnt, Culturd
Biroul de Informatici

2.I. BIROAL DE PROIECTE SI ACHIZITII PUBLICE

a) Compartimentul Proiecte, Programe ..

ln anul2018 in cadrul compartimentului gi-au desfEgurat activitatea2 funclionari publici
gi 2 inspectori de specialitate. Pe parcursul anului in cadrul Compartimentului Proiecte,
Programe s-au realizat urmdtoarele:

' a continuat implementarea a doud proiecte internalionale prin Programul
Transnalional Interreg Dun6rea, gi anume:

o proiectul ,,RARE - Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor:
Romii ca resurs[ umand", (bugetul total al proiectului este de 2,039,082.10 €, iar
bugetul total al proiectului aferent Municipiului Sffintu Gheorghe este in valoare
de 124.705,20 Euro din care 105.999,42 Euro (85%) din Fondul European de
Dezvoltare RegionalS, 16.211,68 Euro (13%) contribulie NalionalS (de stat) 9i
2.494,10 Euro (2%) contribufia proprie al Municipiului Sfdntu Gheorghe),
respectiv

o ,,YOUMIG - imbundtSlirea capacit[lilor institu{ionale gi promovarea
cooperdrii in vederea aborddrii impactului migra{iei transnafionale a tineretului"
(Bugetul total al proiectului este de 2,718,853.10 €, iar bugetul total al proiectului
aferent Municipiului Sf6ntu Gheorghe este in valoare de 89.397,50 €, din care
7 5 .987 ,87 € (85%) din FEDR, ll .621,68 € (13%) contribulie Nalionald (de stat) qi
1.7 87,95 € (2%) contribulia proprie al Municipiului Sfdntu Gheorghe).

Municipiul Sfdntu Gheorghe este partener in cele doud proiecte, implementarea
acestora se va intinde pdnd in iunie 2019. in cursul anului au fost intocmite doud
rapoarte de progres pentru prima perioadd de implementare, suma cheltuielilor
eligibile s-au ridicat la 27.581,75 EUR (RARE), respectiv 22.837,94 EUR
(YOUMrc).

- in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020, Axa Prioritard 3 -
Sprijinirea ir:anzitiei cdtre o economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de
investifii 3.1 - Sprijinirea eficien{ei energetice, a gestiondrii inteligente a energiei 9i
a utilizirii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
cl6dirile publice, 9i in sectorul locuinlelbr, Operafiunea C - Iluminat public au fost
elaborate qi depuse 3 cereri de finanlare, compartimentul sprijinind consultantul in



aceasta activitate. Cele trei cereri sunt urmdtoarele: "Reabilitare/extindere iluminat
public -re[ea stradala Chilieni gi Coqeni" (3,053,342.15 lei), "Efrcientizarea
sistemului de iluminat public din Municipiul Sf0ntu Gheorghe, lot 1" (1.398,767,42

lei), respectiv "Eficientizarca sistemului de iluminat public in Municipiul Sffintu

Gheorghe, lot 2" (4.322.584,22\ei). Dintre acestea doar prima a trecut de prima

fazd de evaluare, a fost respins[, insd decizia a fost contestatS'

Dintre cele 8 cereri de finanlare depuse in cursul anului 2017 in cadrul Programului

Operalional Regional 2014-2020 Axa prioritard 3 au fost aprobate spre fnantare 4
proiecte:

o "Reabilitare termicd la Liceul de ArtS "Plugor S6ndor" (2.153.202,63 lei)
o " Cregterea calitAtii arhitectural-ambientale, reabilitare termic6 Grddinila cu

program prelungit "Gulliver", str. Dealului nr.24" (1.590.9 52,73 lei)
o "Cregterea calitAfii arhitectural-ambientale gi reabilitare termicd - Colegiul

Nalional "Mihai Viteazul" - Internat qi Sald Festivitdti" (7.162.742,72\ei)
o "Cregterea calitdfii arhitectural-ambientale, reabilitare termicd la $coala

GimnazialS "Gddri Ferenc", Grddinila Arv6cska" (2.I4I.660,85 lei).

Dintre acestea au fost semnate contractele de finanlare pentru primele trei proiecte

gi a inceput implementarea acestora, in cazul Grddinitei Arv6cska contractul de

finantare trmeazd s5 fie semnat in cur0nd.

in cursul anului 2018 au fost elaborate gi depuse 2 cereri de finanlare in cadrul

POR AP 4 OS 4.4 (proiectul "Reabilitarea qi extinderea Grddini{ei cu program

prelungit K6r0si Csoma S6ndor", valoarea totald a proiectului: 1,853,567.14 lei,
respectiv proiectul cu titlul "Construire grddinifd gi cre;d - C6mpul Frumos",

valoarea totald a proiectuhi: 1,994,791.00 lei), iar in cadrul OS 4.5 proiectul cu

titlul "sistematizarc verticalS la Liceul Tehnologic Economic Administrativ ,,Berde
Aron", a c6rui valoare totald se ridicd \a3,086,521.88 lei.

in cadrul POR 2014-2020 AP 10 OS 10.1.8 au fost depuse 2 ceteti de finanfare, 9i
anume: "Refuncfionalizarea clddirii C2 - Sala de sport gi flnalizarea construcfiei

anexat6 s6lii de sport", aferent $colii Gimnaziale Nicolae Colan" (4.818081,62 lei)
qi proiectul "Reamenajarea, restaurarea imobilului educafional situat pe strada

G6bor Aron nr. 18" (10.537.397,53 lei), al doilea a trecut peste prima fazd de

evaluare, insd din lipsd de fonduri a fost trecut5 pe lista de tezewd.

Compartimentul Proiecte, Programe a sprijinit elaborarea gi depunerea cererii de

finan{are cu titlul "simplificarea procedurilor administrative qi reducerea

birocraliei pentru cet6leni la nivelul Primdriei Municipiului Sffintu Gheorghe"
(2.910.004,84 lei) in cadrul Programului OperajionalCapacitate Administrativd

2014 -2020 (POCA) pentru Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme 9i
standarde comune in administralia publicd locald ce optimizeazd procesele

orientate cdtre beneficiari in concordanfd cu SCAP, acesta a fost admisd spre

finanlare, contractul de finanlare fiind semnat in februarie 2019.



A fost finalizatd implementarea proiectului internalional RESIN - Suport in luarea

deciziilor pentru orage reziliente, finanlat prin Horizon 2020, proiect in care

Municipiul Sfdntu Gheorghe este partener firE buget propriu alocat.

A fost demaratl implementarea proiectului internalional CLEVER Cities

Proiectarea participativ6 a solu{iilor ecologice ajustate la nivel local pentru

regenerare cu valoare ad[ugat6, inclusivd din punct de vedere social in oraqe",

finanlat prin Programul Horizon 2020, valoarea bugetului aferent municipiului

Sf6ntu Gheorghe se ridicd la 81.125 EUR, durata proiectului este de 5 ani;

co-finanlat de Fundafia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat 9i aprobat spre

finan{are proiectul "Galopiada secuiascd 2018" in valoare total5 de 1.000.000,00

forin{i. ,.

co-finanfat de Fundafia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat qi aprobat spre

finan(are proiectul "Tabdrade echitalie la Benedekmez6" in valoare de 300.000,00

forinli.

co-finanfat de Fundalia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat 9i aprobat spre

finanlare proiectul "Achizilie de camere foto capcan6" in valoare de 350'000,00

forin{i (beneficiar Asociafia Vadon).

A fost depus6la Funda{ia Bethlen G6bor din Ungaria gi admis6 cererea de finanlare

privind elaborarea documentaliei tehnice gi execulia lucrdrilor pentru un manej

acoperit la Benedekmez6, valoarea finanldrii nerambursabile este de 7.000.000

HUF

pentru proiectele in faza ex-post au fost intocmite 13 Rapoarte de durabilitate 9i au

awt loc tot atdtea vizite de monitorizare ateprezentatntului ADR Centru

angaja{ii compartimentului, in calitate de manageri sau asistent manageri in cadrul

echipelor de implementare au participat qi participd la implementarea proiectelor

contractate sau la activitdtile legate de cererile de flrnan{are aflate in curs de

elaborare sau in diferite faze de evaluare. Activitatea lor se desf[goard conform

figelor de post din cererile de finantare.

pe parcursul anului 2018, prin colaborare cu specialigtii de resort qi consultanli au

fost intocmite peste 200 de adrese, clarificdri, completdri, modificdri, solicitdri,

revlzurl qr notrrrcari, conform instrucliunilor qi solicitdrilor de citre Agenlia pentru

Dezvoltare Regional6 sau Autoritatea de Management, sau de cdtre alte organe.

in vederea aprobdrii documentaliilor tehnico- economice, a proiectelor 9i

cheltuielilor legate de proiecte gi a modificdrilor survenite pe parcursul evaludrii 9i

implementdrii proiectelor au fost preg[tite 20 de proiecte de hotdrdri qi rapoarte de

specialitate



- angajalii biroului au participat, in calitate de reprezentanli ai Prim[riei
Municipiului Sfhntu Gheorghe, la gedinfe de lucru, conferinfe, sesiuni gi consfbtuiri

privind modalitElile de dezvoltare regionald gi oportunitdlile de finanfare oferite de

fondurile structurale, implementarea gi managementul proiectelor, organizate in

Sfdntu Gheorghe, Bragov, Alba lulia, Bucuregti.

- au fost intocmite diferite situafii, rapoarte sau prezent[ri referitor la investi{iile gi

proiectele in derulare, solicitate de Consiliul Judefean Covasna, Institulia

Prefectului Covasna sau Agenlia pentru Dezvoltare Regionald Centru din Alba

Iulia gi s-a rispuns la diferite sondaje de opinii lansate de instituliile de specialiate

sau firmele de consultan![
.,, a.

- in permanenti s-a studiat legislafia referitor la domeniul de activitate, ghidurile

solicitan{ilor, normele gi instrucliunile specifice activit[1ilor biroului

- au fost executate alte sarcini curente primite din partea conducerii.

b) Compartimentul de Achizitii Publice

in anul 2018 in cadrul .compartimentului gi-au desfrgurat activitatea 4 funclionari publici,
gi este vacant 1 func{ie publici de execu{ie.
Legislatia aplicatd in domeniul achiziliilor publice este:

- Legea nr. 98 din 19 mai 2016, privind achiziliile publice, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare
- Legea nr. 101 din 19 mai20l6 privind remediile 9i cdile de atac in materie de

atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor sectoriale qi a

contractelor de concesiune de lucr[ri qi concesiune de servicii, precum qi pentru

organizarea qi funclionarea Consiliului Nalional de Solulionare a Contestaliilor
- Hotdrdrea nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publici/acordului-cadru din legea nr. 981201 6 privind achiziliile publice

in decursul anului 2018 compartimentul de achizilii publice din cadrul Primdriei
Municipiului Sf0ntu Gheorghe a demarat gi a finalizat un numdr total de 25 proceduri
(proceduri simplificate online -24 buc, negociere frrd publicarea in prealabilS a unui
anunf de participare offline-l buc) cu o valoare totalS fer6 TVA de 15.115.536,71lei, din
care:

- 8 proceduri pentru achizilionare produse in valoare totalS frft TVA de

1.399.777,28lei
- 12 proceduri pentru achizilionare de servicii in valoare total6 fErd TVA de

1.526.283,52tei
- 5 proceduri pentru achizifionare de lucrdri in valoare "totald fbri TVA de

12.189.475,91 lei



Un num6r de incd 11 proceduri (lucr6ri-5 buc, servicii -5 buc, produse-l buc) s-au mai

demarat in decursul anul 2018, gi se afl[ in fazele de evaluare proceduri sau sunt in
aqteptare de validare

ln conformitate cu normele de aplicare HG 39512016 a Legii 9812016 privind achiziliile
publice, au fost atribuite prin cump6rare directd un numdr de 1006 achizilii, in valoare

total6 fIr[ TVA de 6.036.321,08 lei, din care :

online -un numdr de793 achizifii in valoare totald fer6 TVA de 5.012.173,84 lei
offline- un numdr de 381 achizi{ii in valoare totald fbrA TVA de 1.024.147,24lei

Procedurile de achizi{ii publice s-au desfbqurat conform procedurii operalionale privind
atribuirea.contractelor de achizi{ie public6. ,

2.2 nmout iNuir,{aANr, cutruru{

o in anul bugetar 2018 am linut in mod permanent legdturl str0nsd cu toate

instituliile de inv6!6m6nt preuniversitar de stat din municipiul Sfdntu

Gheorghe gi am awt in vedere realizarea bugetului alocat capitolului de

"invdt6mdnt", prin consultarea conducerii gcolilor 9i a grddinilelor din

municipiu.

o S-a organizat evaluarea managementului celor 3 institutii de cultur6, s-a

analizat noul proiect de management depus, de cdtre dl. Bocs6rdi L6szl6,

managerul Teatrului ,,Tam6si Aron" Sffintu Gheorghe

o S-au pregdtit gi s-au derulat programele, proiectele gi acliunile culturale din
finanfare nerambursabild de la bugetul local, precum 9i Bursele "Sfdntu
Gheorghe"; 5 elevi au primit Bursele "Sf6ntu Gheorghe"

o S-a pregdtit gi s-a derulat procedura, pentru organizarea retelei gcolare

preuniversitare de stat din Municipiul Sf0ntu Gheorghe, pentru anul gcolar

2018-20t9

o Colaborare permanentd cu institu{iile culturale din oraq, cu cinematograful
Arta gi cu Institutul Balassi

o Pe parcursul anului am avut 1298 de vizitatori pentru expozi(iile dfn incinta

Casei cu Arcade. La inaugurdri au participat 266 persoane.

. in Centrul de Arte Plastice au avut loc 25 expozifii, din care 9 au avut loc in
Casa cu Arcade



2.3. BIROAL INFORMATICA

. in cadrul biroului de informaticd au avut loc urmdtoarele
o interven(ii hard: 131

- pus in func{iune calculatoare/imprimante/multifuncfionale
- schimbat piese de calculator
- reparat piese de calculator
- testat piese
- asistat la reorganizarea rack-ului cu switch-uri care asigurd

conexiunea la toate birourile Primdriei
- asamblat rack gi populat servere, UPS-uri, NAS-uri qi cu un switch

pus in funcliunelnca doua UPS-uri mai niari pentru ca serverele gi

alte echipamente IT s5 fie protejate

o interven(ii soft:2125
- instalat/dezinstalat software/hardware
- instalat/ reinstalat sisteme de operatr
- instalat servere virtuale
- rczolvat probleme soft
- setat/modificat set[ri refea
- asttalizat softwere, sisteme de operare, drivere
- devirusatcalculatoare
- realizatbackup date
- recuperat date pierdute
- creat conturi utilizator e-mail,CID,INS

Alte activitdti:

Sunt membru in Comisia pentru Administrarea domeniului public qi privat,
patrimoniu, economic, buget, finanfe, agriculturd gi dezvoltare regionald ( am participat
la22 Sedinle din24 ) , 9i Comisia pentru invSfdm6nt, culturl qi qtiin{d ( am participat la
15 gedinte din 16 ) . Am participat la22 gedinle extraordinare qi 11 qedinte ordinare ale
Consiliului Local ( 33 gedin{e din cele 36 ) .

Am fost preqedintele Comisiei de Evaluare a Proiectelor Culturale | ,

- Am sprijinit un total de 79 proiecte in domeniul cultural intr-o valoare totalI de
265.820\ei

Am participat activ in echipa de organizare a activitAfllor culturale din municipiu ca:

Zilele Sf. Gheorghe, comemorarea zilei de 15 martie, 6 octombrie gi 23 octombrie,
Ziua Copilului. ' 

.
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Am rdmas in continuare pregedintele Asociatiei Vadon.
La ultima gedin!6 a Consiliului Local am premiat bursierii Sfdntu Gheorghe din 2018
( fiind membru in Comisia de Evaluare a Burselor Sf6ntu Gheorghe ) .

Am organizat impreund cu Consiliul Judefean Galopiada Secuieascl , una din cele mai
reugite programe ale anului prin Asociatia Vadon.

Am coordonat activitAflle de reprezentare a oragului de citre elevi la diferite
evenimente in {ar[ gi in str6indtate . Au avut loc urmdtoarele deplasdri :

- Participarea a 6 elevi qi 2 profesori ai $colii Gimnaziale "Gddri Ferenc" la tabdra
pentru elevi din Balatonlelle

- Participareaa 7 elevi gi 2 profesor al Liceului Teologic Reformat la o festivitate
or ganizatd, I a F erencv6ro s

- Participarea a 12 elevi gi 2 profesori ai Colegiului Nalional "Sz6kely Mik6" la un
campionat de futsal organizat la Veszpr6m

- Participarea a 8 elevi gi 1 profesor ai $colii Gimnaziale "Ady Endre"la tabdra de
sport organ izatd la B al atonszem es

- Participarea a 8 elevi gi I profesor ai Liceului de Artd Plugor Srindor la o
festivitate organizatd,la Ferencv6ros cu ocazia sdrbdtorilor de Moq Nicolae

- Participarea a Fanfarei Kov6ts Andr6s la o festivitate organizatd la kralovskz
Chlmec Ai la Galopiada Nalionald

- Am primit vizita, impreund cu elevii Colegiului Nafional "Sz6kely Mik6" a 62 de
elevi din Veszpr6m

Primdria de la Ferencv6ros a oferit o bursd de merit elevei Demdny Agnes din $coala
Gimnaziald "V6radi J6zsef in valoare de 100.000 Ft.
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