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Raportul anual de specialitate al consilierului local
Kereszt6ly Irma pe anul 2008

Subsemnata Keresztely Irma, consilier local dupa
alegerile locale din iunie 2008, dupd depunerea jurdmAntului am fost
nominalizatd in doud Comisii de specialitate: Comisia de inva{amOnt
gi cultura ( Comisia nr.IV.) , respectiv Comisia sociald ( comisia nr.
m.). In comisia de specialitate nr.IV- Comisia de inva!5mdnt gi

culturd am fost ales pregedinte de comisie avAnd obligafia in acestd

calitate sd planific, organizez qi conduc gedinfele de lucru ale acestei
comisii.

Comisia gi-a desfrgurat activitateain gedinfe

sdptam6nale miercuri, de la orele 14,00. Pe parcursul anului 2008,
dupa depunerea jurdmdntului de cdtre consilieri am organizat gedinfe
periodice in funcfie de solicit[rile din partea institufiilor de culturd
respectiv de invaldmdnt gi de proiectele de hotdrAri care urmau sd fie
prezentate in qedinfele ordinare sau extraordinare ale Consiliului local.
Comisia s-a intrunit in total in 12 gedinfe de lucru la care prezenfa
membrilor a fost urmdtoarea:

o Keresztdly Irm a, 12 prezenle
o Klfuik Attila ,8 prezenfe
o Konya Adiim, 2 prezen\e
o Kov6cs Istv6n , 5 prezenfe
o P0rvan Rodica, 12 prezenfe
o Sztakics Eva Judit, ll prezenfe
o Tordk Aurelia,3 prezenfe
o Gazda Zolt6n,8 prezenfe



Pe linie de culturi am organrzat gi iegiri in teren,avAnd loc
intdlniri de lucru cu membrii Consiliului de administrafie de la
Teatrul ,+A,ndrei Mureganu" gi Teatrul ,,Tamasi Aro n" vizitiind la
fa[a locului condiliile in care igi desfbqoard activitatea angajafii de

la cele doud teatre gi asigurdnd consultanfd, in privinfa posibilelor
dezvoltari in infrastructurd pentru a rezolva lipsa de spafii pentru
funcfionarea in bune condifii a celor doud institufii. S-a reuqit
identificarea unor solufii care in perspectiva a doi ani va rezolva
problema de funcfionare ateatrelor din Sf. Gheorghe.

Am organizat intdlnire cu reprezentanfii
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 ridicata, spafiile sunt inproprii gi

insuficiente. Se cauta solulii pentru remedierea acestei situafii prin
lansarea unui schimb de imobile gi investifie in infrastructur5. Tot
pe linie de culturd, arn organizat o intilnire cu O.N.G.-uri care in
activitatea lor au preocupari legate de activita,ti culturale. S-au
stabilit prioritSlile pe linie de proiecte culturale, s-a decis ca gi in
continuare alocarea fondunlor pentru activit[1i culturale sd se

realizeze prin lansare de proiecte de doud ori pe an. Proiectele cele
mei reugite, eligibile vor obline finanfare pentru organizarea
activitdlilor propuse. Se sprijina acele proiecte care sunt cele mai
reprezentative pentru municipiul Sf. Gheorghe.

Am participatlatoate gedinlele organizate in cadrul
acestei comisii aducAnd contribufia proprie la elaborarea
proiectelor de hotdriri pe linie de invdfdmdnt qi cultur[.

Am participat la evaluarea proiectelor culttnale in
calitate de membru al comisiei.

Am particip at la evaluarea proiectelor pentru
atribuirea unor spalii organizaliilor civice in Casa cu Arcade.

Pe linie de invi{imffnt s-au organizat intdlniri lunare
cu directorii gcolilor cu personalitate jtridicd, s-au anahzat
probleme legate de investilii, dezvoltarea bazei materiale, dotari gi

altele. S- dezbdtut problema circumscripliilor gcolare pentru
invdflmAntul obligatoriu. in urma unor consultari multiple s-a reugi
finalizarea aronderii strizilor la circumscripliile gcolare gi s-au
stabilit etapele de inscriere in clasa I-a qi prioritizarea criteriilor. S-

a elaborat planul de dezvoltare a gcolilor din municipiu in
urmdtorii 4 ani. Am fost consultatd in privinfa bugetului gcolilor gi

al institufiilor de culturd.



Am vizitat fiecare unitate de invdflment pentru a

identifica la falalocului problemele cu care se confruntd directorii
gcolilor in vederea lansdrii unor proiecte de dezvoltare sau de

participare la proiecte pe fonduri structurale. Am participat la
gedinfe ale Consiliilor de administrafie in calitate de reprezentant al

Consiliului Local la Liceul Teoretic ,,Mikes Kelemen" $i Grupul

$colar ,,Pusk6s Tivadar" . Sunt desemnatd ca teprezentant al

Consiliului local in comisiile pentru evaluarea gi asigurarea calitalii
la Liceul ,,Sz6kely Mik 6" , Liceul Teologic Reformat, 9i GPP"

H6feh6rke".
Sunt membru in Comisia de anal rzare gi de propunere de atribuire

sau de schimb are a denumirii strdzilor, piefelor gi a altor spafii
publice, respectiv a obiectivelor de interes local din municipiul
Sf.Gheorghe.
in calitate de membru in Comisia sociali, afr participat la 10

gedinfe de lucru din cele 12 qedinle organizate. Am dezbatut

impreund cu membrii comisiei proiectele de hotardri care vrzeazd

luarea unor mdsuri de protecfie a locuitorilor pe linie social5.

Astfel am contribuit la elaborarea criteriilor de punctaj pentru

locuinlele din centrele sociale ajung6nd, dupd int0lniri succesive la

finalizarca acestui proiect de hotardre. Am avut intAlniri cu

reprezentanlii O.N.G.-urilor cu preocupdri in domeniu.
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