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Bereczki Kinga - Consilier local

Membru al comisiilor de specialitate sociale ~i economice

Activitatea mea de consilier in anul 2011, asemaniHor anului precedent, a avut ca obiectiv
principal investitiile. in acest an, s-au finalizat ~i au devenit vizibile rezultatele lucrarilor
efectuate pe teritoriul ora~ului. Procesul decizional este in continuare defectuos (materiale
intocmite in grab a, formulari imprecise din punct de vedere juridic, publicarealafi~area
tardiva sau in ultimul moment a documentatiilor privind propunerile de hotarari), ceea ce
influenteaza negativ eficienta procedurii, fiind necesara amanarea, corectarea, modificarea
hotarari lor aprobate.

Consider ca in contrast cu dezvoltarea spectaculoasa a ora~ului lipse~te abordarea profunda
prin care se poate diminua efortul financiar caruia va fi supus ora~ul in momentulinceperii
rambursarii sumelor din care s-au realizat aceste investitii rapide, ~i prin care sunt solutionate
probleme reale permanente. Locurile de munca prezinta 0 problema, nivelul de trai al
populatiei s-a inrautatit, nu s-a reu~it mentinerea tinerilor in ora~ din cauza lipsei unei oferte
atractive. Potrivit comunicatului oficial al Camerei de Comert ~i lndustrie Covasna, publicat
la data de 14.10.2011 in judetul Covasna numarul firmelor care au dat faliment a fost de doua
ori mai mare decat numarul firmelor nou infiintate, ceea ce a rezultat In desfiintarea a 3500
de locuri de munca in domeniul privat.

In acela~i timp, lipsa fondurilor, scaderea bugetului de la an la an afecteaza direct, in primul
rand cele mai importante institutii de Invatamant ~i culturale. Pe term en lung aceasta
tendinta va avea ca rezultat descompunerea comunitatii, marginalizarea locuitorilor ora~ului
fata de comunitati mai Instarite sau mai educate.

Consider ca sunt de preferat solutiile bazate pe resurse proprii ~i care au ca scop dezvoltarea
comunitatii. In consecinta, nu am sprijinit majorarea capitalului social al operatorului
regional Aquacov cu 3.343.673 lei (PH nr. 4/28.07.2011), adica renuntarea in favoarea
interesului "public" la un imobil valoros, aflat in proprietatea ora~ului, al carui drept de
proprietate nu este garantat pe termen lung. De asemenea, nu sunt de acord cu contractarea
unui credit In valoare de 7.640.796 EUR (PH nr. 11110.11.2011), prin care Aquacov asigura
contributia proprie intr-un proiect de investitii. Aceste masuri nu servesc interesele
locuitorilor, ratele ~i dobanda fiind suportate de populatie In forma unor tarife ~i impozite
majorate. In continuare, am obiectat la plata sumei de 6 milioane de lei (mai exact
6.464.615,86 lei 1 cotidianul Haromszek, numarul din data de 19.10.2011) drept taxa de
consultanta In managementul proiectului, acordate unei firIne recent infiintate, cu sediulla
Londra.

La ~edinta privind stabilirea taxelor ~i impozitelor locale pe anul 2011 (PH nr. 7/24.11.2011)
am propus extinderea termenului de acordare a bonificatiei de 10 % - de care beneficiaza



persoanelor care platesc In timp contributiile la bugetullocal-Ia trei luni (ianuarie,
februarie, matiie), din pacate initiativa mea a fost Tara succes. Am obiectat la restrangerea
cercului persoanelor care pot beneficia de scutirea de plata impozitelor pe imobile, pentru 0

perioadi'i de 7 ani, In cazulln care realizeaza lucrari de reabilitarea termica. Restn'ingerea se
refera la proprietarii de locuinte ~i sunt exceptate cladirile cu alta destinatie, de~i legea ar fi
permis includerea acestei categorii.

Cea mai mare dificultate In desTa~urarea activitatii mele de consilier din acest an a intervenit
la dezbaterea purtata pe marginea unoI' proiecte de hotan'ire (II, 12, 13/28.07.20 II) privind
anularea personalitatii juridice a trei gradinite cu statut financiar independent ~i subordonarea
acestora unoI' ~coli. in calitate de pedagog ~i lucrator In domeniul educatiei consider ca este
inacceptabila dizolvarea nejustificata (Tara a fi obligati de lege) a unor unitati de Invatamant
perfect functionale, ceea ce are un efect negativ asupra calitatii sistemului de Invatamant.
Revocarea dreptului de administrare directa a acestor trei gradinite (Pinocchio, Napsugar ~i
Arvacska) pe termen mediu duce la degradarea sistemul de Invatamant pre~colar.
Nemaivorbind de faptul ca datorita deciziei Tnspectoratului Scolar numarul gradinitelor
independente din punct de vedere administrativ a scazut aproape la j umatate, de la ~apte la
patru (!), astfelln prezent exista ~ase gradinite af1ate In subordinea unor institutii de
Invatamant ~colar. La Miercurea Ciuc functioneaza ~apte gradinite, la Odorheiu Secuiesc
zece. Din nefericire, proiectul de hotarare a fost votat de majoritatea ale~ilor locali, de
asemenea, proiectului de hotarare nr. 4/06.02.2012 privind reteaua ~colara pe anul ~colar
2012-2013 a fost acceptata cu aceste modificari.

Am militat pentru gradinite ~i pentrulnvatamantul de calitate, cauza asumata In totalitate de
fractiunea civici'i. lntrucat cei afectati de aceasta decizie au refuzat sa poarte discutii In
vederea identificarii solutiilor, fractiunea civica a aqionat In justitie pentru a anula aceste
decizii iresponsabile.

Am Intocmit un raport privind distribuirea fondului cultural ~i de sport (PH nr.
4110.11.2011). in al doilea semestru al anului 2011 au fost acordate finantari din fondul
cultural ~i de sport in valoare de 154.800 de lei, iar numarul cererilor de finantare depuse a
fost lIS. Din rapoti reiese ca organizatiile culturale romane~ti au beneficiat de finantare In
mod echitabil, direct proportional cu numarullocuitorilor vorbitori de limba romana (11 %),
Insa In cazul organizatiilor maghiare gradul de executie a fost mai scazut. Aceste organizatii
au beneficiat de finantari mai mici In proportie cu sumele solicitate, decat asociatii romane~ti
similare (28% fat a de 31%). Valoarea acestei diferente este de 3.096 de lei, suma din care s-
al' fi putut sprijini un numar de aproximativ trei propuneri de proiecte. In acest caz, nu aduc
critica criteriul nationalitatii, ci contest lipsa distribuirii echitabile a fondurilor.

Au fost introduse doua categorii noi In sistemul de acordare a finantarilor: multiculturalism-
la propunerea domnului Guruianu (PH 23/26.05.20 II) ~i promovarea valorilor secuie~ti (PH
2/8.12.20 II), propusi'i de mine.

In lipsa solici arilor nu am organizat consultari publice.
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