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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018

Cele mai importante preocupiri al anului 2018 au fost pregitirile pentru accesarea

fondurilor europene nerambursabile prin apelurile de proiecte deschise, respectiv activitili

cu

inceperea proiectelor deja contractate, dupd cum urmeazS:

lnifial, termenul limiti de depunere a cererilor de finanlare etaborate pentru Programul
Operalional Regional (PORI, Axa prioritari nr.4 fiind data de 28 decembrie 20\8, fundamentarea
9i intocmirea acestor proiecte ?n marea

tor majoritate s-a realizat in anul 2018. in special am

lucrat la inifierea gi verificarea documentaliilor pi studiilor'aferente pachetelor de misuri
obiectivului 4.I (reducerea emisiilor de carbon prin investiliile in transportul public motorizat
nemotorizat),

a obiectivului 4.2

gi

(reconversia gi refunclionalizarea terenurilor degradate sau

neutilizate in spalii verzi urbane) gi a 4.3 (regenerarea fizici, economicd si sociali a zonelor
urbane defavorizate). Totodati am participat la int6lnirile de lucru organizate cu reprezentanlii

operatorului public de transport, cu reprezentantii comunitSlilor de bicicligti, am Int6lnit diferili
actori din sfera ONG, am discutat gi am negociat cu topografi gi cu proiectanli. Deoarece perioada
de depunere al acestor proiecte ulterior a fost prelungitS p6nd la data de 29 martie 2OL9, aceste

activitili s-au continuat giin prima parte al anului

2OL9.

Tot aici doresc sd menlionez

ci

am fost

iniliatorulconcursulde idei pentru reabilitarea tacului din cartierul Gdrii.

In anul trecut am inceput aplicarea primelor m6suri din strategia de dezvoltare localS ale
zonelor urbane marginalizate din Sf6ntu Gheorghe (pentru zona 6rk5, cartierele Ciucului gi

Cimpul Frumos), strategie finanlatd din fonduri europene Dezvoltare locald plasati sub
responsabilitatea comunitilii (DLRC).

in

calitate de fondator gi pregedinte am lucrat

la

constituirea Asocialiei Grupul de Acliune locald Sepsi. A fost finalizati structura gi mernbrii

asocialiei, s-a angajat echipa

de

implementare

a

strategiei

documentaliilor aferente apelurilor de finanfare. Cu toate

gi au

?nceput elaborarea

ci din cauza int6rzierilor

apdrute la

nivelul autorit;Iii de management al acestui proiect nu s-a putut lansa aceste apeluri,

s-au

inceput negocierile pe tema acestor finan!5ri cu organizaliile implicate, respectiv am iniliat
consultSri cu potenliali proiectan!i despre viitoarele dezvoltiri infrastructurale.

in paralel am purtat negocieri cu exper-tii care elaboreazS Planul Urbanistic Zonal pentru
zona 6rk6. Am fost

in contact permanent cu locuitorii celor 3 zone urbane marginalizate,

iar

aproape zilnic am avut int6lniri cu reprezentanfii comunitSlii din 6rk6.

Sunt managerul urmitoarelor proiecte, cSgtigate de Primiria Mun. Sf6ntu Gheorghe: (L)

prin programul Operalional Capacitate Administrativi (POCA) am accesat fonduri europene
nerambursabile pentru simplificarea procedurilor administrative 9i reducerea birocraliei pentru

cetileni la nivelul primdriei, al cirui implementare

se va incepe

in

-anul

in curs; (2) prin

POR Axa

prioritari 3.1.b am accesat fonduri nerambursabile pentru reducerea consumului energetic prin
reabilitare termicd al clidirii Liceului Plugor Sdndor, al cirui contract de finanlare a fost semnatS,
iar exculia se va tncepe in anul 20L9.

in continuare sunt preocupat de mediatizarea

gi congtientizarea

importanlei posibilitSlilor

de accesare a fondurilor disponibite pe POR Axa 3.1.a, destinate pentru reducerea de consum al

clidirilor rezidenliale.

pe aceasti spe15 am participat la o

conferinli organizati de Habitat special

pentru acest program, am fost prezent la mai multe gedinle ale Asocialiilor de Proprietari.
Estimez cd aceste demersuri vor da roade in cursul anului 2OL9.
Sub egida

pregitirii la ciclul de finanfare ale fondurilor europene 202A-2027 am participat

la sesiunea de formare organizati de institutul de invi!5m6nt superior EDUTUS din Ungaria pe
tema Smart City. Totodati la iniliativa mea a fost actualizatd Planul de Acliune pentru Energie
Durohild al municipiului, a fost elaboratd Progromut de imbundtdgire o Eficienlei Energetice in
Municipiul Sfdntu Gheorghe, gi au fost contractate serviciile unui manager energetic.

indomeniulffi.princoordonareaactivit5!iibirouluidespecialitateamurmiritlucr5rile
de reabilitare a strizilor Grddinarilor, R6ndunicii, Tineretului, reabilitarea zonei Ostagului Romin,
reabilitarea 9i consolidarea integrali a corpului ,,A" din complexul de cl5diri a Liceului Teoretic
,,Mikes Kelemen" p6n5 la finalizarea lor, iar din cele in curs de execulie am monitorizat lucririle

de la strizile VSradi J6zsef, L6szl6 Ferenc, Vulturilor pi tronson 2 al strizii K6s K6roly. in unele
Cazuri am ajutat in mod proactiv la scoaterea lucrdrilor de la un punct mort.

Totodati am participat la pregitirea proiectelor noilor lucrdri, din care pe lSngd cele
depuse la POR Axa 3. gi Axa 4. evidenliez urmdtoarele: (L- proiecte tehnice) terenuri de baschet,

reabilitarea str5zilor

1

Decembrie L918, Pusk6s Tivadar, Cr6ngului, Dealului, Sporturilor,

reamenajarea, restaurarea imobilului educalional situat pe strada G6bor Aron nr. L8, realizare
Parc Eco Wifi, reabilitarea clSdirilor principale ale Colegiului Szdkely Mik6 Si Colegiului Mihai

Viteazul, construire casi mortuari

la

Cogeni; (2-studii de fezabilitate) sensuri giratorii la

Complexul Sportiv, amenajarea Pielei Labertelii, acoperire doud terenuri de tenis, echiparea
terenului de fotbal din Coseni.

in domenirtl

r

prin coordonarea acti\iitelii biroului de speciatitate:

am monitorizat reparaliile la strizile, trotuarele gi parcirile publice, pietruirea strdzilor fdrd
covor asfaltic gi lucrdrile de mentenanld al sistemului de iluminat public, in unele cazuri am

semnalat neglijenlele de execufie gi am transmis solicitirile primite din partea cetetenilor

citre executanli;

r

prih compartimentul responsabi! de relalia cu asocialiile de proprietari, pe baza registrului de

spalii verzi am imp6rfit responsabilit5]ile ingrijirii zonelor verzi intre Gridinirie, TEGA S.A. gi
Asocialiile de Proprietari, iar printr-un inspector permanent am organizat monitorizarea

realizirii acestor sarcini;

r

tot prin acest inspector urmirim zilnic lucririle de reparalii ale spaliilor de joacd

gi efectuarea

salubriz5rii locurilor publice, iar in urma acestui control eventualele nereguli, sau probelemele
ivite din neglijen!5 sunt raportate la cei responsabili;

'

la propunerea d-nei consilier Magyarosi lmola am organizat impodobirea cl5dirilor centrale
publice cu ghivece de flori. Dorim

si

continudm acest demers gi anul acesta, eventual cu

implicarea gi a proprietarilor privali;

I

am urmirit lucrdrile de mentenan!5 a sistemului de dirijare a traficului, iar in calitate de
membru al Comisiei de Circula[ie am formu]at misuri de imbunit5]ire al,acesteia (infiinlarea

noilor piste pentru bicicligti, sau modificarea celor existente, infiintarea unori treceri pentru
pietoni, lSrgirea sistemului de parcdri publice cu platd);

r

prin biroul de monitorizare din subordinea mea directd, am urmdrit firmele aflate in
proprietatea municipiului at6t din punct de vedere funcliona!, cdt gi din prisma organizdrii
serviciilor publice prestate. Am inifiat hotdr6ri de consiliu local privind tarifele, patrimoniul,
capitalizarea gi managementul acestor operatori. Tn anul 2018 firma municipali Sepsi
S.R.L. a

0t Epit5

devenit operalionali, s-au inceput angajirile conform organigramei aprobate gi este in

curs de derulare dotarea cu echipamentele pi utilajele necesare. Tot in anul trecut am inceput

demersurile necesare pentru mutarea firmelor Gospodirie Comunald S.A.
Parcul lndustrial din Cdmput

;i Multitrans S.A. la

'

Frumos;

am reprezentat municipalitatea in asocia[iile de dezvoltare intracomunitare AQUACOV, SIMD

li

Oko Sepsi (sunt gi pregedintele acestuia);

pentru promovarea misurilor din Programu! Multianual privind Cregterea Caliteili Structural-

Ambientale

a Clidirilor din Municipiul

Sfdntu Gheorghe am comandat de

la o

firmd

specializatl devizele estimate ale acestor lucriri de reabilitare, iar concomitent am participat
la mai multe gedinle ale Asocia[iilor de Proprietari, organizate pe aceasti tem5. Cu totul cd pot

fi identificate gi c6teva obstacole obiective (de exemplu

lipsa experlilor tehnic), comunitSlile

vizate de acest program fie sunt in stare de amor{eal5, fie sunt indecise, ori existi o respingere

categoricd din partea lor.

in c6teva

cazuri insd se contureazi

o

decizie de a inctina spre

programul de reabilitare termicS, dar in majoritatea situaliilor o consider oportund realizarea

lucririlor pe cheltuiala administraliei publice locale, cu conditria recuperirii ulterioare de

la

beneficiari;

pe l6ngi activitatea de monito rizare al adipostului de c6ini din CSmpul Frumos am ajutat
organizarea unei campanii de sterilizare gratuitd

in zona 6rk6, iar impreund cu fondatorul

adipostului am sprijinit o campbnie de congtientizare privind animalele de companie;
am inifiat montarea unor indicatoare stradale noi, care conlin stema oragului gi sunt realizate

dintr-un material durabil. Acest demers s-a relizat in strdzile centrale

gi cele adiacente;

am continuat construire sistemului de informaticd spaliale (GlS), p6ni in momentu! de fa[d au

fost incircate datele despre spatiile verzi, despre indicatoare 9i panouri de circulafie, PUZ-uri
9i numerele de casd;

indomeniulm,princoordonareaactivit5!iibirouluidespeciatitate:
am inifiat gi am sprijinit valorificarea prin concesionare, inchiriere sau v6nzare a terenurilor gi

imobilelor aflate fird drept in folosinla unor persoane fizice sau juridice, contribuind asfel la
mdrirea veniturlor bugetului local. Cea mai importanti tranzacfie, la realizarea cdruia am
participat gi personal a fost preluarea de la Multitrans S.A. a unui teren de 2 hectare, situat in

str. Lunca Oltului gi v6nzarea acesteia citre o consortiu de firme de dezvoltatori imobiliari in
vederea construirii unui centru comercial;

am solicitat 5i am sprijinit intabularea unor imobile, mai ales strlzi, aflate in proprietatea

publici a municipiului. in anu! 2018 s-a realizat intabularea urmitoaretor strdzi: J6zsef Attita,
Mikes Ketemen, Cs6sz6r Bdlint, Ldz6r Mih6ly, D6zsa Gy<irgy,'Mdlik J6zsef, F6nului, FSnelii, Alea

Textilistilor, SSlciilor, Lunca Oltului, Pescarilor, Sporturilor, Horea Clogca gi Crigan, Rozelor,
Armata Rom6n5, Ozunului, C6mpului, Constructorilor, Salc6milor, Crizantemei, Stadionului,
Csiki, Fabricii, 1 Decembrie L918, LicrSmioarei, ?nfundatS, Piala Europei, Piig David, Nicolae
lorga, Grigore Bdlan, Viitorului, Cimitirului, respectiv unele strizi din Chilieni gi Copeni;

am solicitat prelurea din administrarea Tega S.A. a pielelor de cartiere neutilizate gi nerentabile, respectiv am sprijinit reamenajarea lor. Datoriti mdsurilor implementate locuitorii
acestor zone au c6gtigat locuri noi de parcare, concomitent s-au majorat veniturile bugetare
din inchiriere de locuri publice,

fdri

ca

numirul locurilor de desfacere si fie diminuat[;

am sprijinit misurile prin care chiriagii din imobilele grav degradate sau

fie mutate

?n

fird utilitdli publice

sd

apartamente, iar imobilele eliberate astfel ori si fie demolate, ori reabilitate (de

ex. imobllul aflat la collu! strdzilor goimului cu Dak6, sau in str. Nagy Gyrirgy);

in lista schimburilor de imobile cu efecte benefice pentru comunitate existd un egec, cel al
predirii a unui teren de 3000 mp din Cogeni cStre Dire4ia GeneralS de Asisten!5 SocialS ;i
Proteclia Copilului Covasna in vederea construirii unei case de tip familial pentru copii. Acest

demers a eguat din cauza unui grup de localnici prezenfi la dezbaterea publicd din 18
septembrie 20L8, care au fost opozanfi vehemen]i al acestui proiect;

am reugit sd incepem modernizarea imobilul situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 1L, iar in
urma finalizirii acestei lucriri vom avea posibilitatea

si reloclm o parte din birourile aflate in

clidirea centrali, respectiv in cl5direa direcliei de finanle municipale;

F
!

I

Prin mandatului primit din partea Consiliului Local sau a d-lui primar am reprezentat oragu! la:

lucririle comisiei pentru inovalie din cadrul Agenliei de Dezvoltare Regionale

Centru,

respectiv !a atte evenimente organizate de cltre aceast; institufie;

intfilnirile de lucru ale Asocialiei Municipiilor din Rom6nia, mai ales la cele organizate in
domeniile.mele de

specialitatei

,

deschiderea simpozionului Asocialiei Economigtilor Maghiari din Romdnia (05 oct.);
Gala Topul Firmelor din Covasna, organizati de Camera de Comer! gi lndustrie (1L oct.);

conferinle de Smart City, organizate in Cluj, Alba lulia 9i la Biile 1 Mai;
revelionul stradal din centrul oragului;

schimbulde experienli cu conducerea Direcliei de Gospodirire Biokomm din P6cs (7 iun-)
Zilele Oragului Balatonszentgy6rgy (9-10. iun.);
Zilele Ora;ului Kirdlyhelmec (13-L4. iun.);

vernisajul lucririlor expuse din coleclia Centrului de Arti Transilvania la Kecskem6t 9i la viziti
de lucru cu viceprimarut gi cu reprezentanlii Direcliei de gospodirire comunitartt l2L-22 sept.);
schimbul de experien!5 despre funclionarea centrului KOLLABOR din 86k6scsaba (30 noi.);

pe baza hotirdrii Consiliuluiu Localin calitate de pregedinte fdrd drept de vot am prezideat

lucrlrile comisiei de evaluare

a

proiectelor sportive gi de tineret, depuse spre finanfare.

Am fost prezent la 1.1 gedinle ordinare gi 20 de gedinle extraordinare ale Consiliului Local,
am participat la 7 gedinle ale comisiei de urbanism gi la 14 gedinle ale comisiei juridice, cu aceste
ocazii am

iniliat gi/sau am prezentat un total de 191 proiecte de hot5rdri.

in anut 20L8 am tinut 28 de audienle,

ta care au

fost prezenti 93 de cete!'eni.

SfAntu Gheorghe, la 29 martie 2019.

Viceprimar
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