
RAPORT DE ACTIVITATE
Comisia pentru invatamant, cultura ~i ~tiinta

Perioada: ianuarie- decembrie 2011

Raport intocmit de pre~edintele de comisie- consilier Keresztely Irma

Comisia pentru Invatamant, cultura ~i ~tiinta -'in continuare Comisia nr.4
este constituita din ~apte membrii: Keresztely Irma- pre~edinte,Parvan Rodica- secretar,
Gazda Zoltan, Kovacs Istvan, Klarik Attila, Fazakas Mihaly, Sztakics Eva- Judit, iar In
calitate de reprezentant al satelor apartinatoare municipiului Sf.Gheorghe Torok Aurelia.
Comisia ~i-a desTa~urat activitatea 'in ~edinte miercuri, de la orele 14,00. Pe parcursul anului
2011, am organizat ~edinte In functie de solicitarile din partea institutiilor de cultura respectiv de
'invatamant ~i de proiectele de hotarari care urmau sa fie prezentate 'in ~edintele ordinare sau
extraordinare ale Consiliului local.
Comisia s-a Intrunit 'in total 'in 26 ~edinte de lucru la care prezenta membrilor a fost urmatoarea:

• Keresztely Irma, 23 prezente;
• Fazakas Mihaly, 14 prezente;
• Gazda Zoltan, 22 prezente;
• Kovacs Istvan, 14 prezente;
• Klarik Attila , 13 prezente;
• Parvan Rodica, 23 prezente;
• Sztakics Eva Judit, 26 prezente;

Comisia de specialitate a organizat ~i ie~iri 'in teren ,avand loc 'intalniri de lucru cu
membrii Consiliului de administratie de la Teatrul "Andrei Mure~anu" ~i Teatrul "Tamasi A.ron"
urmarind la fata locului conditiile In care I~i desTa~oara activitatea angajatii de la cele doua
teatre ~i asigurand consultanta 'in privinta posibilelor dezvoltari 'in infrastructura pentru a rezolva
lipsa de spatii pentru functionarea 'in bune conditii a celor doua institutii de cultura. S-a reu~it
identificarea unor solutii care In perspectiva a doi ani vor rezolva problema spatiilor celor doua
institutii teatrale din Sf. Gheorghe.
Tot pe Iinie de cultura am organizat 0 'intalnire cu O.N.G.-uri care 'in activitatea lor au
preocupari legate de activitati culturale. S-au stabilit prioritatile pe linie de proiecte culturale, s-a
decis ca ~i 'in continuare alocarea fondurilor pentru activitati culturale sa se realizeze prin lansare
de proiecte de doua ori pe an. Proiectele cele mai reu~ite, eligibile vor obtine finantare pentru
organizarea activitatilor propuse. Se sprijina acele proiecte care sunt cele mai reprezentative
pentru municipiul Sf. Gheorghe. Comisia a evaluat de doua ori pe anul 2011 proiectele culturale
depuse- 'in ianuarie ~i iunie- de catre organizatii, asocia!ii, fundatii non-profit din municipiul Sf.
Gheorghe 'in vederea obtinerii de cofinantare pe activitatile culturale propuse a se realiza 'in anul
calendaristic 2011.
Tot pe linie de cultura, comisia a organizat 'intalnirea cu distin~ii "PRO URBE" 'in vederea
stabilirii propunerilor pentru anu12011.



Pe linie de invalamant s-au organizat Intalniri period ice cu directorii ~colilor cu personalitate
juridica, s-au analizat probleme legate de investitii, dezvoltarea bazei materiale, dotari ~i altele.
S-a elaborat planul de dezvoltare a ~colilor din municipiu pentru urmatorii ani. Comisia de
Invatamant a fost consultat In privin!a bugetului ~colilor ~i al institutiilor de cultura.
Activitatea comisiei s-a desIa~urat Intr-un c1imat de lucru favorabil luarii unor decizii In folosul
comunitatii municipiului Sf. Gheorghe.

Sf.Gheorghe,
15.02.2012

Keresztely Irma
pre~edinte


