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Raportul anual de activitate pentru anul 2021

Viceprimar - Vargha Fruzsina

Conform organigramei Prim5riei gi a instituliilor publice subordonate, sunt responsabil de
gestionarea, controlul qi asigurarea activitdfii Compartimentului de Tineret, a Direcfiei
Educa{ie;i Culturi qi a Centrului de Arte plastice.

1. COMPARTIMENTUL PENTRU TINERET

MISIUNEA:

Unul dintre obiectivele principale ale Biroului pentru Tineret, aflat in subordinea primlriei
Municipiului Sffintu Gheorghe, este promovarea qi dezvoltarea vietii tinerilor din Sfhntu
Gheorghe. Realizdm acest lucru prin urmltoarele misiuni:

o Dezvoltarea unui centru de tineret in Sfdntu Gheorghe
o Implicarea tinerilor in activitdlile ora;ului
o Organizarea programului de tineret
o Acordarea de asistenfd administrativd
o Construirea relafiilor in domeniul de tineret
o Recrutarea de voluntari
o Promovarea Biroului pentru tineret, incrusiv prin platforme online

De asemenea, Biroul gdseqte solufii pentru problemele de locuire ale tinerilor.

Programul multianual de interes local ..Sprijin acordat tinerilor cu vdrste cuprinse intre l8-
35 de ani pentru inchirierea unor suprafete locative". Gestionarea integrali a sistemului de
subvenlii, inclusiv organizarea, introducerea Ei procesarea loturilor de documente depuse.- Programul a fost elaborat in decembrie202l, gi s-au aplicatpentru sprijin in total

de 23 de tineri
Este in curs de organizare Programul multianual a Consiliului Local, care prevede
acordarea de burse studenleqti pentru absotvenlii de studii universitare de iicenld,
masteranzi qi doctoranzi.

- In 2021 amavut22 bursieri
lnilierea qi organizarea de cursuri de Iimba romdnd sau maghiara pentru tineri cu varste
cuprinse intre 18 qi 35 de ani. Proiectul este implementat prin colaborare cu Universitatea
Babeq-Bolyai qi Primlria Municipiului Sffintu Gheorghe. Biroul pentru tineret
coordoneazd programul qi se ocupd, de asemenea, de activitatea administrativd legat[ de
aplica{ii.
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in colaborare cu Prim[ria Municipiului Sfdntu Gheorghe qi Asocialia Vadon a fost
infiinlat trenulelul turistic Sepsi Tour, la mijlocul lunii decembrie 2021. Biroul pentru
Tineret a participat [a organizarea programului.
Administrarea Ei dezvoltarea unei pagini de Facebook qi Instagram pentru a promova
Biroul pentru tineret in mediul online.
Pentru dezvoltarea gi evolulia Biroului, am participat la ,,Forumul democraliei europene -
Tinerii qi pia{a europeand a muncii: "Nicio genera{ie pierdutd" oferit de Biroul
Parlamentului European in Rom6nia, GEYC gi Generation Europe, dar qi videoconferinla
Promotorii Voluntariatului, coordonatd de cdtre Secretariatul General al Guvernului. in
plus, participarea la un curs de formare pentru lucrdtori de tineret, in colaborare cu
PONT.
ActivitAlile Biroului includ pregdtirea planului de comunicare gi editarea comuniclrii
online ?n limbile romAnd gi maghiard.
Dezvoltarea unei baze de date a voluntarilor activi din Sffintu Gheorghe gi stabilirea de
contacte cu organizaliile de tineret.

REZULTATE:

HOTARAREA NR. 41412021 privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes
local ,,Sprijin acordat tinerilor cu v8rste cuprinse intre 18-35 de ani pentru inchirierea unor
suprafele locative" a fost lansatd cu succes. Schema multianual[ de subvenfionare a chiriei a fost
lansat[ in decembrie 2021, 5 din 7 tineri solicitan{i fiind considerali eligibili.

- Decizia multianualS a Consiliului local de administraf ie 2018187, care prevede acordarea
de burse pentru studenli absolvenfi de licenl6, masteranzi ;i doctoranzi, este in curs de
organizare.

- In prezent se organizeazd un curs de limba rom6nd sau maghiard pentru tineri cu v6rste
cuprinse intre 18 ;i 35 de ani, creat in colaborare cu Universitatea Babeq-Bolyai gi

Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe. Decizia Consiliului Local va fi supusd unei
audieri publice in ianuarie 2A22. PROIECT DE HOTARARE cu caracter normativ
privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local ,,Sprijin financiar
acordat tinerilor cu v6rste cuprinse intre 18-35 de ani in vederea participirii la cursuri de
limba romdnd sau maghiard, destinatd vorbitorilor non-nativi"

- Primdria Municipiului Sfdntu Gheorghe qi Asocialia Vadon au organizat cu succes
programul trenulelului turistic Sepsi Tour.

- La sffirqitul lunii noiembrie 2021 a fost creatd o pagind de Facebook ;i Instagram pentru
promovarea online a Biroului pentru tineret, care este incl ?n curs de dezvoltare.

- Editarea planului de comunicare qi redactarea comunic[rilor
- Crearea unei baze de date a voluntarilor activi din Sfdntu Gheorghe qi stabilirea de

contacte cu organizaliile de tineret.
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2. BIROU PENTRU iNVATAMANT SI CULTURA

MISIUNEA:

Anul 2021 a adus o serie de schimblri in activitatea mea profesional[. Din cauza lucrdrilor de

reabilitare la Muzeul Nalional Secuiesc, institulia s-a mutat cu expoziliile la Casa cu arcade.

Dupd cererea lor de expansiune a trebuit sd cedez locatia Casa cu arcade, inclusiv biroul, salile Ei

lucrurile aferente ale expoziliei din subsol qi sI md mut inapoi la sediul Primdriei, primind astfel

noi sarcini gi alte atribu{ii de serviciu.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTUL UI

> Expozi{ii in Casa cu Arcade pe perioada I ianuarie - 15 iunie 2021:

- Expozilia fotograficd pe panouri in holul clddirii casei cu arcade cu titlul: Fe{ele oraqului

nostruo imagini de via{i, stiri de spirit. Organizator: Primaria/M.L.K. Deschis pe toatd

perioada susmefionatS. Expozilia a fost vdzut de to{i vizitatorii qi membrii asocialiilor

din Casa cu arcade.

- Expozilia: Creafii de logouri pentru Liceul de ArtI dr. Patlo Imre prin concursul

Academiei de Arta Fejes. Oragnizator: Institutul Maghiar de Culturf, Sf.Gheorghe.

Durata:15 ianuarie- 28 februarie Yizitatori: 30

- Expozilia: Fotografii Balazs Istvan organizator: M.L.K. Durata : 04 martie -04 mai

2021. in perioada 23 martie- expozilia a fost inchis pentru vizitatori din cauza COVID 19

cf. Ord.MAI/CJSU nr.39.. Nr. Vizitatorilor: 87, consemndri in cartea devizitel.42

- Expozilia: Moqtenire/ email - smal{ de foc, picturi qi bijuterii. Organizator: Institutul

Maghiar de Culturd Sf.Gheorghe qi Elekes Gyula, director Casa de CulturS Odorheiu

Secuiesc. Durata : 1 1 mai- I 5.iunie. Vizitatori: 186 pers. Consemndri in catrea de vizite:

70 pers.
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- A fost posibil vizitareapermanenta din expozilie cele 22tablouri cu fotografii de pe scara

subsolului. Celelalte sili au fost renovate qi zugrivite de cdtre firma Sepsi Zold Ut SRL.

Lucrdrile s-au lIcut fard a deranja expoziliile temporare.

- Cu acordul dnei viceprimar, am demontat aparatele invechite qi nefunclionale. De

asemenea a fost renovat scara subsolului si biroul din incinta Casei cu arcade, zugrdvit gi

lScuit. Am etichetat cele 22 fotografii cu titluri care au fost traduse pe englezi ;i limba

romdn5. De asemenea au fost puse titluri cu ajutorul dl. Consilier Jozsef Aimos Ei

celorlalte fotografii 16*4*4 din camera mare. Etichetele a 22 fotografti au fost frnalizate

de cdtre biroul de imagine al primdrieigi montat de cdtre mine.

- Firma Greenvision/Boroboro a proiectat, executat qi montat in camera 2 stema ora;ului/

simbolul: Cavalerul Sf. Gheorghe se lupt[ cu balaurul confeclionat din licheni gi

mugchi stabilizafi, uscate qi vopsite.

- Am achizi\ionat intdritor pentru semnal Wifi la subsol.

- Am achizijionat 2 aparate noi pentru dezumidificare .

- Biletele nev6ndute ale expozitiei am predat contabilitdliiprimdriei.

- 15 martieldepunere coroane la Casa cu arcade, bustul Miko Imre, parcul Elisabeta.

- 23 octombrie/ depunere de coroane, sediul primdriei, str. Ciucului, Casa de Culturd

Municipal5 Konya Adam.

Au fost iinregistrate 22 cupluri de aur gi 4 cupluri de diamant. La propunerea viceprimarului, din

cauza COVID l9 a decis, comemorarea in anul 2021 sa desliqurat in mod netradilional.

- Participare la qedinle pentru programe culturale.

- Participarcalamai multe gedinle cu directoarea Institutului Maghiar de Culturd /Institutul

Liszt . Sf. Gheorghe pe tema rcalizdrii, montdrii gi deschiderii expoziliilor.

- Din expozilia Miko/ Institutul Lisztl a trebuit sd restituez proprietarilor diferite materiale

ale expoziliei. Expozilia este despre istoria ansamblului cultural din colegiul Szekely

Miko- iniliat Ei executat de mine.

- $edinld pe tema rcalizdrii expoziliei Vagta Corso din Budapesta.
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> Turism:

- $edin![ pe tema participdrii gi realiz[rii expozi{iei YagtaCorso din Budapesta. Invitalii
sunt participanfii din partea Consiliului Judelean Covasna gi Casa de Cultur6 Konya

Adam.

r Participare la Expozi{ia Vagta Corso Budapesta:

Participarea cu o expozi{ie la Galopiada Nalionald din Budapesta cu colaborare intre

reprezentanliiNemzeti Vagta Budapesta, Consiliul Judelean Covasna, VISIT Covasna, Casa de

Culturd Konya Adam. Amenajarea unui stand promovat pentru Galopiada Secuiasci gi

Municipiul Sfdntu Gheorghe, organizatorul acestui eveniment, cdt gi judeful Covasna.

Promovarea pe deplin prin oferte turistice gi programe culturale, pentru aproximativ 5000 de

vizitatori.

o Redactare de trasee turistice pentru ora;ul nostru:

Elaborarea 9 trasee turistice pentru diferite categorii de turigti, cetdfeni al Municipiului Sfdntu

Gheorghe, trasee pentru copii ;i pentru turiqti.

. Reactualizarea datelor de contact al restaurantelor din municipiu: lnventariatul

restaurantelor in func{ie din Municipiul Sfdntu Gheorghe, rcactualizarea datelor

existente.

o Colaborarea cu colegii de la biroul VISIT Covasna.

o Oferirea a informafiilor pentru turi;ti, qi oferirea harta oraqului gi broguri noi pentru

conferinle.

o Promovarea proiectelor, evenimentelor: targurilor, comemor[ri

o Oferire de informa(iil indrumare

. Tipirire calendar: Tipdrit calendar de masd 2021, din materialul expoziliei Fefele

oragului .

2t.07 .2021.

o Asigurarea leg5turii cu presa local[. Materialul filmat a fost difuzat la Duna TV, M5,

Erdely Tv.

. Contacte cu institufii culturale din str[indtate: Casa Maghiarimii din Budapesta
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Ca secretar in Comisia nr. V. de inventariere a bunurilor Primdriei Municipiului Sffintu

Gheorghe: bunurilor pe teren la gcoli, grddinile, institulii subordonate, parcuri, strdzi etc.

3. CENTRU DE ARTE PLASTICE

Centrul de Arte Plastice al Municipiului Sfdntu Gheorghe func{ioneazd in cadrul Primdriei
Municipiului Sfdntu Gheorghe ca un compartiment subordonat viceprimarului municipiului.
Scopul Centrului de Arte Plastice este de a servi, forma qi de a educa publicul iubitor de artd.

Acestei unitdli nu sunt subordonate alte birouri.

MISIUNEA:
o colecjionarea, conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea qi punerea in

valoare prin organizare de expozilii a operelor de artd din Transilvaniarealizate dupd 1920,
o prezentarea operelor de artd expuse in cataloage de nivelul albumelor de art6,
o cercetarea Ei prezentarea vielii Ei operei artiqtilor plastici reprezentativi din Transilvania,
. realizarea unei arhive cAt mai ample constituit5 din schile, caiete de schi{e, jurnale de lucru,

corespondenfe, fotografii, ?nregistrdri video ;i audio, manuscrise si articole de ziar,
o rcaltzarea unei biblioteci care conline cbrfi. reviste gi filme de specialitate.
. aderarea Centrului de Arte din Transilvaniain re{elele deartd si culturd din Transilvania.

Partium, Ungaria si Europa;

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI:
- organizare expozilii (seleclia, imprumutarea, transportul, inrdmarea, pregdtirea pentru

expunere a operelor de art[, amenajarea spaliilor expozilionale, iluminarea operelor de

artd)
- editare cataloage de nivelul albumelor de art[,
- promovarea expoziliilor qi evenimentelor proprii (prin afige, fluturage, comunicate de

presS),
- cercetare in domeniul istoria artei plastice
- organizarea evenimentelor legate de expozilii (vernisaje, activitdti de pedagogie muzeali,

forumuri)
- amenajarea interioard qi imbundtdfirea dotSrii Centrului de Arte din Transilvania"
- promovarea expozifiilor qi primirea grupurilor organizate cu tururi ghidate
- intbrmarea vizitatorilor, prezentarea operelor expuse, tururi ghidate
- tinerea legdturii cu artiqti, istorici de artd, coleclionari, organizalii cu un scop asem[n6tor,

participare la forumuri de specialitate
- administralia legatd de realizarea expoziliilor, editarea cataloagelor de expoziJii ;i

activitatea Centrului de Arta din Transilvania

REZULTATE:
. Expozilii care s-au putut fi vizionate in2021:
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- Bienala de Graficd al Tinutului Secuiesc, Edilia a VI-a (10 octombrie 2020 - g ianuarie
2021)

- expozilia artistei textiliste Enik6 Sim6 ( I 5 ianuarie - 12 februa rie 2021)- expozilia graficianului qi pictorului Istv6n Orth (22 ianuarie * l9 februarie 2021),- expozilia In memoriam Lajos K6ntor: seleclie din coleclia de arti a lui Lajos K6ntor,
achizilionatr de cdtre Fundafia Sapientia (26 februarie * I6 aprilie 2021),- expozilia pictorului Agoston Vdso (14 mai - 19 iunie ZO21),

- expozilia ceramistei Mdrta Jakobovits (21 mai - I g iunie 2oz1),
- expozilia graflcianului Antal J6nosi (25 iunie - 30 iulie Z02l),
- expozilia sculptorului Artur vetro (2 iulie 2021- 6 august 2021),
- expozilia graficianului Imre Ba6sz (6 august - 3 septembrie 2021).
- expozi{ia pictorilei qi graficienei Mriria Kopacz (16 augusr - 13 septembrie 2021),- expozilia intitulata lnstinct - Salonul de Arte Plastice din Transilvania, edifia I (17

septembrie - 22 octombrie 2021), numdrul vizitatorilo r 294,
- expozilia intitulat[ PARALEL, care prezintd acei artiqti-profesori care predau sau vor

preda in viitor la sec{iile de picturd gi sculpturd infiinfate la Sffintu Gheorghe in cursul
anului 2021, datoritd colaborf,rii incheiate intre Facultatea de Arte a Universitalii din p6cs
qi a Universitatea Sapientia (5 noiembrie - 4 decembrie 2021), numdrul vizitatorilor: 163,- AiciAltceva: ArtaMaghiaridinRomdniaintre lg75_1989 (17 decembrie202l _ 12mafiie
2022), numdrul vizitatorilor pAnd la 3l decembrie 2021: 100.

. in anul 2}2lamreuEit sd editdm qapte cataloage de nivelul unui album de arti:- catalogul Agoston Vds6
- catalogul Mrirta Jakobovits
- catalogul Antal Jdnosi
- catalogul Artur Vetro
- catalogul Imre Ba{sz
- catalogulM6riaKopacz
- catalogul expozifiei Instinct - Salonul de Arte Plastice din Transilvania, edilia I.

' Evenimente organizate in anul 2021 de Centrul de Arte Plastice al Municipiului Sf6ntu
Gheorghe:

- ghidaj interactiv in expozifia graficianului qi pictorului Istviin Orth (22 ianuarie 20Zl)- prezentarea ocupaJiilor de designer ;i butafor Ia teatrul de pdpuqi cu artista Eniko Sim6 si
cu butaforut AOam Zayzon (18 martie 2021)

- Noaptea Muzeelor (sdmbdti, l9 iunie Z0Z1)
Ateliere de creafie Eijocuri creative pentru copii cu v6rsta intre 4 qi 8 ani, respectiv

pentru copii cu vdrsta ?ntre 9 gi l2 ani
Ghidaje sustinute de sculptorul Barna Eltes, istoricul de artd J6zsef Gazda gi

sculptorul Mihrily vargha, directorul Muzeurui Nalional Secuiesc
- ghidaj interactiv in expozifia sculptorului Artur Vetro suslinut de Andriis Vetro (s6mb6td,

3 iulie 2021)
- Atelier de crealie pentru copii (24 iulie 2021, 31 iulie 2021,24 august2O2l,3 septembrie

2021, 1 0 septembrie 2027, 7 octombrie 2021)
- contribulia la organizarea evenimentului ,,TArg de Toamnd gi Recoltd Cultural[,, cu

programele:
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Pove$ti aduse la viald: artistul grafician IstvSn Csillag a iniliat spectatorii in
misterele ilustraliei de basme, discutdnd cu Anna Sziraz(Centrul de ArtI din Transilvania)
despre cAdle qi basmele ilustrate de el gi despre cariera sa (18 septembrie 2021)

Arti;ti ;i ateliere: ghidaj in atelierele unor artiqti din SfAntu Gheorghe suslinut de
Beita Bord6s, coordonatoarea Centrului de Arta din Transilvania (19 septembrie 2021)
ghidaj interactiv sus{inut de Pdter Madaras qi ZoltdnHosszu in expozilia Instinct - Salonul
de Arte Plastice din Transilvania, edilia I (9 octombrie202l)
finisajul expozi{iei Instinct - Salonul de Arte Plastice din Transilvania, edi{ia I: prezentarea
multimedia suslinutd de pictorii M6zes Incze qi Zsolt Bodoni, rularea unui film de
scurtmetraj despre artistul vizual P6ter Rizmayer (vineri, 22 octombrie 2021), num6r
participanfi: 23
Am int6mpinat angajalii Muzeului Nafional Secuiesc gi ai Spafiului Expozilional de Artd
Contemporand MAGMA cu ghidaje in expoziliile actuale (3 iunie, 3 septembrie, 26
noiembrie 2021)
finisajul expoziliei intitulate PARALEL: ghidaj suslinut de istoricul de artd R6ka V6rallyay
pi artistul plastic Alp6r P6ter, tombold de sarbitori (vineri, 3 decembrie 2021), numdr
participanJi: l5

. Promovarea expoziliilor qi evenimentelor s-a realizat prin:
- numeroase aparilii in mass-media locald qi regionald, uneori in presa nalionald,
- imprimarea invitaliilor, afi;elor Ei bannerelor,
- comunicare online si in social media:

Deqi datoritd situaliei generate de pandemie, am fost nevoili si limitdm numdrul de participanli la
vernisaje qi evenimente organizate, am reuqit sd g[sim posibilitaflle oferite de aceastf, perioad[:

- am acordat mai multd aten{ie prezenlei in social media gi comunicarii online cu publicul
nostru

- am incercat sd imbunltSlim calitatea cataloagelor editate qi a documentelor utilizate in
sarcini le adm in istrative

4. PROGRAME CULTURALE

o Existd 6 studen{i lapicturd;i 6 studenli la sculpturd. Studenlii nu sunt doartineri din SfAntu

Gheorghe, ci qi din alte zone. Facultatea de arte plastice a fost infiinlat in cooperare cu

Facultatea de Arte Plastice din P6cs, qi cu Facultatea Sapientia

800 de persoane, fiind reprezentativ ;i din punct de vedere al sexului, al grupurilor de vArstd

qi al apartenen{ei etnice.
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r in afbra chestionarului s-a realizat Ei 5 discufii de focus grupuri legat de tematica nevoilor
culturale

r Este important sd menliondm faptul cd locuitorii oragului, mai exact 35% dinegantion, nu
au o nevoie declarata. deoarece evenimentele care existi ?n prezent acopera pe deplin
necesit[1ile culturale ale acestora.

o Mai mult, aproape un sfeft din egantion gi-au putut imagina evenimente sau activitdti care
ar putea satisface nevoile lor culturale pe viitor. Dacd adundm aceste doud categorii de
respondenfi, realizdm cd mai mult de jumdtate dintre locuitorii oraqului sunt mul{umili sau
indiferenli, deci nu sunt nemul{umi1i. Activitalile semnalate ca fiind necesare: Muzicd
(muzicd usoarS, concerte), Petreceri, cluburi, discoteci, programe pentru copii, Sport.

de anii trecufi, dar gi in 2021 am reuqit sr celebrrm l5 martie, 6 octombrie qi 56 de ani de
la Revolufie prin ceremonii de depunere de coroane gi prezentdri tematice.

Anul2021 a fost, al doilea an la rind, c6nd din cauza pandemiei premiul pro urbe nu aputut fi acordat ?n cadrul tradilional al zilelor Sffintu Gheorghe - qi edilia din acest an fiind
anulatd' cu toate acestea. ceremonia de decemare a titlului pro urbe a avut loc in cadrul
unui eveniment deslEgurat sdmbdtS, 24 aprilie. in Biserica Romano-catolicd ,,KrisztusKir6ly"' Laureatul Pro Urbe ?n acest an a primit Kiss Jeno. fost director al Bibliotecii
Judefene,,Bod Pdter,, din Sffintu Gheorghe.

Sdrbdtorirea aniversdrilor de aur ;i de diamant in anul 2021 afost diferit. Din cauzaanuldrii
in acest an zilele Sffintul Gheorghe, aniversarea a fbst organizatin septembrie, intr-un
format diferit de cel tradi{ional, in cadrul unei vizite personale a viceprimarului vargha
Fruzsina' Cu aceastd ocazie,au fost vizitate20 de cupluri care gi-au sdrbdtorit nunta de aur
gi 4 cupluri care gi-au slrbdtorit nunta de diamant.

Aoam ' 'i-'--"
o in total 405 persoane au frcut parte din echipd producfiei regele $tefan. Mai exact: 27 d.e

barbafi qi I I soliste,62 dansatori venind din partea unor trupe de dansatori profbsionigti,
42 de muzicieni. 126 de membrii ai corului gi l3 arti;ti , iar 42de persoane au oferit sprijin
in mod voluntar la organizare.

t in perioada de 19-24 august 2021, afost elaborat 5 spectacore
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5. PROGRAME DE TINERET

lunile decembrie 2020 ;i ianuarie-februarie 2021, ne-am intdlnit online gi fat[ in fa!5 cu 8

reprezentanli ai consiliilor studen[eqti. Scopul acestor int6lniri au fost de a evalua anual

problemele qi situaliile cu care se confruntd reprezentanlii elevilor din qcolile noastre, dar

gi de a evaluare a planurilor de acfiune ale acestora. tnt6lnirile au inceput in anul 2020 ctr

scopul de a ne concentra pe reprezentanlii studenjilor qi de a repeta aceste discu{ii anual.

de a le oferi tinerilor studenli posibilitatea de a pune in practica cunogtinfele teoretice pe

care le-au invdlat la facultate. in acela;i timp, este qi o bund ocazie pentru tineri sd cunoascd

mecanismele interne ale Primdriei din Sf6ntu Gheorghe, sd infeleag[ ce departamente,
institutii interne qi externe lucreazdin orag qi pentru ora;.

Scopul programului este cel de a schimba atitudinea rece ;i rczervatd a tinerilor si tinerilor
adul{i fat[ de instituliile municipalitafii. in arr.il 2021 13 studenli au participat la program

impreuni cu l4 institulii qi birouri de mentorat.

lucreazd la Sfdntu Gheorghe sf, inilieze activit[ti culturale, sociale etc., iar iniliativele lor
vor primi o finanfare. Procesul este bazat pe principiile bugetdrii participative, care igi
propune implicarea cetdlenilor intr-un proces democratic de deliberare gi decizie pentru

stabilirea modalitdlii optime de cheltuire a unei parli a bugetului public. in anul 2021 au

ajuns 5l de propuner, din care 48 au fost sus6inute.

chestionarul online : 1113 de respondenfi, din care 932 au fost maghiari ;i 181 au fost
rom6ni. Chestionarul a fost impa(it linAnd cont de vdrstd gi pornind de la premisa cd

nevoile elevilor si nevoile tinerilor adulli pot fi diferite. Au existat 5 grupuri de disculii,
cele peste 35 de ani au fost grupate in funclie de nalionalitali. Principalele chestiuni de

interes pentru participanli au fost locurile de munc[, transportul, locuinlele qi

divertismentul.
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' in anul 202l,am avut 4 cdsdtorii aprobate de Primdria Municipiului Sffintu
Gheorghe.

8. ACTIVITATI iN PROGRAME SOCIALE

pentru pedagogii care lucreazd exclusiv ?n institulii de invd{amdnt din Sf6ntu Gheorghe. in
anul2022,la sprijinul pentru achizilionarea unui laptop sau tabletl, 107 de pedagogi au
fost evaluate pozitiv. in acest caz, valoarea preciiati din partea Municipiului Sfdntu
Gheorghe a fost de I60500 lei.

9

Proiecte Numlrul de solicitanti Sumi alocatl Sumi

Proiecte Culturale 82 450.000 449.722

10 50.000 24.550

Proiecte NumErul de solicitanti Sumi alocati Sumd precizatd

Burselor Sf$ntu Gheorghe 5 15.000 15.000

Burse pentru susfinerea
studenfilor din anii terminali

1., 100.000

1t

Proiecte de Tineret



10. ACTIVITATE DE CONSILIER LOCAL

. in anul202l am fost prezent la 8 qedinfele ordinare, 20 de gedinle extraordinare
ale consiliului local. in acelaqi la 8 gedinlele de comisia sportului gi la 17 qedinge

al comisiei de culturald.

Varsha Frgzsina
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