
RAPORTUL DE ACTIVIT ATE
pe anul 2011

Keresztely Irma consilier local

In anul financiar 2011 mi-am desIa~urat activitatea in calitate de consilier local in doua
comisii de specialitate: Comisia pentru invatamant, cuItura ~i ~tiinta ( comisia nr.lV) ,
respectiv Comisia pentru sanatate, protectie sociala ~i cuIte ( comisia nr. III). In comisia de
specialitate nr.JV - in calitate de pre~edinte am avut obligatia sa planific, organizez ~i coordonez
~edintele de lucru ~i activita!ile acestei comisii de specialitate.

I. Activitatea in plenul ~edintelor

Am participat la 7 ~edinte ordinare ~i 12 ~edinte extraordinare din totalul de 26 convocat in anul
2011. Am participat la elaborarea proiectelor de hotanlri ce au vizat institutiile de cultura,
institutiile de invatamant, am participat la lucrarile comisiei economice pentru a putea interveni
cu propuneri de buget pentru cultura ~i invatamant. Am avut interventii in plen in vederea
perfectarii unor hotanlri ale Consiliului local care au vizat dezvoltarea municipiului Sf.
Gheorghe. Am sprijinit prin vot pozitiv toate initiativele care servesc dezvoltarii durabile a
municipiului. Am participat la evaluarea proiectelor elevilor din clasele a XIJ-a din ~colile
municipiului pentru acordarea premiilor Sf.Gheorghe celor mai buni elevi in anul ~colar
2010/2011.
Am participat la ~edintele de lucru in cadrul SC URBAN-LOCATO SRL in calitate de mandatar
al Consiliului Local Sf. Gheorghe.

II. Activitati in comisiile de specialitate

Comisia pentru invatamant, cultura ~i ~tiinta ~i-a desIa~urat activitatea in ~edinte
saptamanale miercuri, de la orele 14,00. Pe parcursul anului 20 II, am organizat ~edinte
periodice 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
din care am fost prezenta la 23 de intalniri.

Pe linie de cultura am participat la intalniri de lucru organizate cu membrii
Consiliului de administratie de la Teatrul "Tamasi Axon" vizitand la fata locului
conditiile in care i~i desIa~oara activitatea angajatii asigurand consultanta in privinta
posibilelor dezvoltari in infrastructura pentru a rezolva lipsa de spatii pentru functionarea
in bune conditii a teatrelor din municipiu. S-a reu~it identificarea unor solutii care in
perspectiva a doi ani vor rezolva problema de functionare a teatrelor din Sf. Gheorghe.
Am participat la evaluarea proiectelor culturale in calitate de membru al comisiei,
activitate desIa~urata de doua ori pe an in vederea alocarii unor fonduri pentru activitati
culturale ale ONG-urilor.



Am partlclpat la Intalnirea organizata cu reprezentantii organizatiilor ClVlce care
functioneaza In Casa cu Arcade In vederea identificarii problemelor administrative pe
care Ie au ~i receptarii propunerilor pentru eficientizarea utilizarii spatiilor din aceasta
cladire In folosul unor activitati culturale care se organizeaza de aceste organizatii civile.
Am participat la decernarea unor distinctii concetatenilor din ora~, am colaborat pe
aceasta linie cu distin~ii premiului "PRO URBE" din anii precedenti, In vederea
identificarii persoanelor care au fost premiati cu ocazia zilelor Sf. Gheorghe in anul 2011.

Pe linie de invalamant am organizat Impreuna cu D.na viceprimar
Sztakics Eva, Intalniri period ice cu directorii ~colilor cu personalitate juridica, Intalniri In
cadrul carora s-au analizat probleme legate de investitii, dezvoltarea bazei materiale,
dotari ~i altele. S-a reactualizat planul de dezvoltare a ~colilor din municipiu pentru
urmatorii ani. Am fost consultata In privinta bugetului ~colilor ~i al institutiilor de
cultura. S-a organizat Intalniri pe probleme de siguranta elevilor din unitatile de
Invatamant preuniversitar din Sf Gheorghe.

Cea mai importanta investitie a anului pe linie de Invatamant a fost finalizarea
constructiei salii de sport a Liceului Szekely Mik6 ~i darea In folosinta la Inceputul anului
~colar 2011-2012. Prin aceasta lucrare s-a realizat 0 sal a multifunctionala cu a capacitate
de 500 de locuri, 0 sala de sport ~i un teren de sport cu suprafata sintetica deasupra
cladirii. Lucrarile s-au realizat prin proiectul POR.

S-a finalizat construirea Gradinitei Pinocchio, iar grupele s-au mutat In luna
octombrie In noua cladire care of era conditii excelente tuturor copiilor care frecventeaza
gradinita.

La Grupul Scolar Berde Axon s-a Inceput constructia mult a~teptata a salii de
sport.

Au Inceput lucrarile de amenajari exterioare la Liceul Plugor Sandor- lucrare
combinata ~i cu amenajarea "Parcului Memorial '56".

La Gradinita din str. K6s Karoly au Inceput lucrarile de amenajari exterioare
speciale nevoilor grupelor Waldorf, Impreuna cu amenajarile de cabinete medicale.

S-a lansat ~i un program de reabilitare a terenurilor de sport ~i curtea ~colilor. S-a
Inceput cu Liceul Teoretic Mikes Kelemen, Gr.Scolar Puskas Tivadar ~i Sc. Nicolae
Colan. in anul 2012 se continua progranul de reabilitare cu alte trei ~coli din
Sf Gheorghe.
Am participat la ~edinte ale Consiliilor de administratie In calitate de reprezentant al
Consiliului Local la Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" ~i Grupul Scolar "Puskas
Tivadar". Sunt desemnata ca reprezentant al Consiliului local In comisiile pentru
evaluarea ~i asigurarea calitatii la Liceul "Szekely Mik6" , Liceul Teologic Reformat, ~i
GPP" HOfeherke".
Sunt membru In Comisia de analizare ~i de propunere de atribuire sau de schimbare a
denumirii strazilor, pietelor ~i a altor spatii publice, respectiv a obiectivelor de interes
local din municipiul Sf Gheorghe.
Comisia pentru sanatate, protectie sociala ~i culte ( comisia nr. III) ~i-a desIa~urat
activitatea In ~edinte organizate de regula joi, de la ora 13,00.
In calitate de membru In aceasta comisie, am participat la 13 ~edinte de lucru. Am
dezbatut Impreuna cu membrii comisiei proiectele de hotarari care vizeaza luarea unor
masuri de protectie a locuitorilor pe linie sociala. Astfel am contribuit la elaborarea
criteriilor de punctaj pentru locuintele din centrele sociale ajungand, dupa Intalniri
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succesive la finalizarea acestui proiect de hotanlre. Am avut InUilniri cu reprezentantii
O.N.G.-urilor cu preocupari In domeniu.

III. Alte activiHiti

Am participat, In calitate de pre~edinte al comisiei de cultura ~i Inva!amant la lucrarile
comisiei economice ori de cate ori s-a dezbatut proiectul de buget sau modificarile la
proiectul de buget pentru a fi informata ~i la randu-mi pentru a depune propuneri de
modificari la buget In vederea realizarii obiectivelor pe care Ie-am asumat cu ocazia
alegerilor locale.

Sf. Gheorghe,
10.02.2011

Keresztely Irma

Consilier local
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