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Raportul anual de specialitate al Comisiei de invdlam6nt gi Cultura,
Comisia nr. IV

Comisia de specialitate nr.IV- Comisia de invafamdnt gi

culturd este constituita din gapte membrii:Gazda Zoltitn, Keresztely Irma,
Konya Ad6m, P6rvan Rodica, Sztakics Eva Judit, Kov6cs Istv6n, Klerik
Attila iar in calitate de reprezentant al satelor aparlindtoare municipiului
Sf.GheorgheTorok Aurelia. Pregedintele comisiei a fost ales D.na Keresztely
Irma.

Comisia gi-a desfbgurat activitatea in gedinfe
sdptf,mdnale miercuri, de la orele 14,00. Pe parcursul anului 2008, dupd
depunerea jurdmdntului de cdtre consilieri am organizat gedinle periodice in
funcfie de solicitarile din partea institufiilor de culttnd respectiv de
invdfdmdnt gi de proiectele de hotdrdri care urrnau sd fie prezentate in
gedinfele ordinare sau extraordinare ale Consiliului local. Comisia s-a
intrunit in total in 12 gedinfe de lucru la care prezen[a membrilor a fost
urmdtoatea'.

o Keresztely Inna, 12 prezenfe
o Klarik Attila ,8 prezenfe
o Konya Ad6m, 2 prezen[e
o Kov6cs Istv6n , 5 prezenfe
o Pdrvan Rodica , 12 prezenfe
o Sztakics Eva Judit, ll prezenfe
o Torok Aurelia,3 prezenfe
. Gazda Zoltin,8 prezenfe

Comisia de specialitate a organtzat gi iepiri in teren ,avdnd
loc intAlniri de lucru cu membrii Consiliului de administralie de la
Teatrul ,,Andrei Mureganu" gi Teatrul ,,Tam6si Aron" vtzitdnd la fafa



locului condiliile in care igi desftgoard activitatea angajafii de la cele
doud teatre gi asigurdnd consultanla in privinfa posibilelor dezvoltdri in
infrastructurl pentru a rezolva lipsa de spafii pentru funcfionarea in bune
condilii a celor doud institufii. S-a reugit identificarea unor solufii care in
perspectiva a doi ani va rezolva problema de funcfionare a teatrelor din
Sf. Gheorghe.

Am organizat int6lnire cu reprezentarrfii Ansamblului de

Dansuri ,,Trei Scaune" unde din noud s-a analizat problema cea mai acutd
a institufiei de culturd: lipsa unui sediu propriu. Plata chiriei este foarte
ridicatd, spafiile sunt inproprii gi insuficiente. Se cautd solufii pentru
remedierea acestei situafii prin lansarea unui schimb de imobile gi

investifie in infrastructurd. Tot pe linie de culturd am organizat o intilnire
cu O.N.G.-uri care in activitatea lor au preocupari legate de activitali
culturale. S-au stabilit prioritd{ile pe linie de proiecte culturale, s-a decis
ca gi in continuare alocarea fondurilor pentru activitdfi culturale sd se

rcalizeze prin lansare de proiecte de doud ori pe an. Proiectele cele mei
reugite, eligibile vor obline finanfare pentru orgarizarea activitdfilor
propuse. Se sprijind acele proiecte care sunt cele mai reprezentative
pentru municipiul Sf. Gheorghe.
Pe linie de invd{dmdnt s-au organizat intAlniri lunare cu directorii gcolilor
cu personalitate juridici, s-au analizat probleme legate de investifii,
dezvoltarea bazer materiale, dotdri gi altele. S- dezbatut problema
circumscripfiilor gcolare pentru invdfamAntul obligatoriu. in urma unor
consultari multiple s-a reu$t frnahzarea aronddrii strdzilor la
circumscripfiile gcolare gi s-au stabilit etapele de inscriere in clasa I-a gi

prioritizarea criteriilor. S-a elaborat planul de dezvoltare a gcolilor din
municipiu in unnltori 4 ani. Comisia de invafamAnt a fost consultat in
privinla bugetului gcolilor gi al instituliilor de culturd.
Activitatea comisiei s-a desfbgurat intr-un climat de lucru favorabil luarii
unor decizii in folosul comunitagii municipiului.

Sf. Gheorghe,
La 31.01 .2009
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