
Raport de activitate pe aDul 2011

Viceprimar Sztakics Eva-Judit

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului ~i al institutiilor
publice subordonate imi revine sarcina de indrumare, controlul ~i asigurarea activitatii
Directiei de Sp0l1 ~i Tineret, Compartimentul Tourinfo, Compartimentul pentru
Invatamant ~i Cultura, Oficiul de Organizare ~i Coordonare Evenimente Culturale, Biroul
de Proiecte respectiv tinerea legaturii cu institutiile de cultura.

Directia de Sport si Tineret (in cadrul careia functioneaza: Baza Sportiva Municipala;
Baza de Agrement Suga~-bai, precum ~i Baza de Inot ~i de Recreere)

- Baza Sportiva Municipala gestioneaza: Sala de sport din str. Vanatorilor,
precum ~i cele doua patinoare mobile organizate in perioada de iarna.

Sala de sport, care se bucura de 0 mare popularitate ~i care, pana la finele anului
~colar 20 10/20 11 (cat timp sala de sport situata in incinta Liceului Teoretic "Szekely
Mike" Sfantu Gheorghe ~i Liceului Teologic Reformat Sfantu Gheorghe era in stadiu de
construire) a gazduit orele de educatie fizica a acestor institutii de invatamant.

Sala de sport a fost folosit ~i dupa masa de catre Clubul Sportiv Scolar Sfantu
Gheorghe, iar seara, pan a la orele 23, de catre cluburi ~i asociatii particulare, organizand
diferite competitii ~i actiuni sportive.

In Sala de sport au fost organizate ~i numeroase expozitiii, parada dirnatului ~i
altele.

Cele doua patinoare mobile organizate in perioada de iarna s-au bucurat, de
asemenea, de mare popularitate mai cu seama din partea copiilor, elevilor, tinerilor.

Patinoarele au functionat pana la mijlocul lunii martie 2011. Unul a fost redeschis
pe vechiul amplasament (Ianga Baza de Inot ~i Recreere) in luna noiembrie 20 11, iar
celalalt a fost mutat din incinta Stadionului Mic (fostul Teatru de vara) pe strada Banki
Donath, datorita Inceperii lucrarilor de constructii-montaj al noului "Complex Sportiv
Multifunctional - Stadion mic Sfantu Gheorghe". Pentru rezolvarea lipsei acute de
personal, am Incheiat un contract de prestari servicii cu Asociatia Kinilypingvinek, care
asigura intretinerea uneia dintre patinoare. Pe acest patinoar se desTa~oara dealtfel ~i
antrenamentele de hochei.

In anul 20 II alocatiile bugetare destinate functionarii celor doua patinoare mobile
organizate In perioada de iarna s-au ridicat la 92.000 lei, fata de care incasarile realizate
din vanzarea a celor peste 7000 de bilete, se cifreaza la 35.000 lei.

- Activitatile organizate In anul 20 Ilia Baza de Agrement Suga~-bai sunt
concretizate prin functionarea celor doua partii de schii. Alocatiile bugetare destinate
functionarii celor doua partii de schii s-au ridicat la 280.000 lei, fat a de care incasarile
realizate din vanzarea a celor peste 7300 de bilete/abonamente se cifreaza la 72.000 lei.
La bariera au fost taxate peste 9.000 de autoturisme, venitul ridicandu-se la 28.000 de lei.



- [n cadrul structurii Bazei de [not ~i de Recreere, piscina acoperita a fost vizitata
de 45.500 de persoane (aproape de numarul vizitatorilor din anul 20 I0). Alocatiile
bugetare destinate functionarii piscinei acoperite s-au ridicat la 930.000 lei, fata de care
incasarile realizate din vanzarea de bilete/abonamente se cifreaza la 314.322 lei.

Singura activitate organizata in cadrul Directiei de Sport ~i Tineret, care nu a
necesitat subventionarea functionarii, este Strandul Municipal. Aceasta unitate de
agrement a fost vizitata de peste 23.000 persoane (fata de 20.000 persoane inregistrate in
cursul anului 2010), realizand 0 incasare totala de 148.000 lei, fata de 122.000 lei
reprezentand cheltuielile aferente functionarii.

[n scopul sporirii ofertei de agrement in incinta Strandului Municipal, am
organizat 0 aqiune larga de consultare a cetatenilor, realizata prin pagina Internet al
Municipiului Sfantu Gheorghe, cu atat mai mult cu cat in anul 2012 urmau sa fie
executate lucrari de reparatii a bazinelor Strandului.

Din optiunea concetatenilor care au participat la aqiunea de consultare a reie~it ca
in locul executarii unor lucrari de reparatii, ar fi mai utila ~i eficienta realizarea lucrarilor
de modernizare a bazinelor de la Strandul Municipal din Sfantu Gheorghe. Se
preconizeaza ca terminarea lucrarilor de modernizare, respectiv darea in folosinta a
investitiei rnodernizate sa nu depa~easca data de I iunie 2012.

[n ceea ce prive~te infrastructura sportiva din rnunicipiu trebuie amintit faptul ca
au inceput rnult a~teptate lucrari la stadionul mic, s-a realizat proiectul Salii de sport cu
3.000 de locuri, s-a construit teren de sport la Liceul Mikes Kelemen cuprinzand teren
handbal, teren baschet, pista de alergare ~i groapa de sarituri, terenurile avand suprafata
sintetica rezistenta, rnoderna, la Grupul Scolar Puskas Tivadar teren de baschet, pista de
alergare cu groapa de sarituri ~i s-a dat in folosinta sala de sport a Liceului Teoretic
Szekely Mik6.

Compartimentu/ Tourinfo: in cursul anului au oferit informatii pentru 680 de
turi~ti din strainatate, 1500 turi~ti din tara, 2.600 persoane din localitate ~i 360 persoane
juridice.

Activitatea oficiului s-a completat ~i prin urmatoarele participari la conferinte,
expozitii turistice in tara ~i strainatate, activitati de promovare ~i marketing, cum ar fi :

Participare la conferinte ~i expozitii in cadrul Casei cu arcade,
Vanzarea biletelor pentru Studioul M , Casa de Cultura a Sindicatelor,
Vanzarea biletelor, ghidarea persoanelor la expozitia Multimedia din
lunile ianuarie-mai 2011
Comemorare 15 martie - Casa cu Arcade
Conferinte de presa - Zilele Sf. Gheorghe, luna mai
Ghidarea turistilor ~i ai invitatilor Primariei la Zilele Ora~ului

Sf.Gheorghe, luna mai 2011
- Participare la Zilele Turismului Covasnean - Testvervarosok Setal6utcaja

din luna mai cu expozitie ,
Prirnirea trenului cu pelerini - protocol, luna iunie 2011
Participare la Zilele apelor minerale AQUARIUS Bodoc - inaugurare ,

participare cu expozitie, luna august 201 I
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Participare cu expozitie la Galopiada Seciuasdi de la Pivnitele Mari din
luna iulie 20 II, organizarea expozantilor Sepsiszek, participare la
expozitie, activitate de protocol, masa pentru 80 de invitati din alte
local itati ~i j udete,
Participare la Nemzeti Vagta - Budapesta, luna septembrie 2011,
expozitie,
Participare la conferinta Diaspora la Consiliul Judetean Covasna,
noiembrie 20 II,
Participare la expozitia HO-SHOW 2011 din Budapesta, 17-21 noiembrie
2011,
In cardul actiunii de binefacere "cadou de mo~ craciun - Intr-o cutie de
pantofi" - ajutor la strangerea cutiilor ~i predarea acestora la Asociatia
HARIT - decembrie 2011.

Din data de 01.05.20 I I activitatea Tourinfo se desTa~oara cu 0 singura persoana. Printr-o
reorganizare am mutat la aceasta locatie ~i Biroul Consiliere Cetateni.

Compartimentul pentru inviitiimant si Culturii: In anul 2011 am tinut legatura
cu toate institutiile de Invatamant din ora~, am repartizat bugetul alocat capitolului de
Invatamant, cu consultarea conducatorilor ~colilor ~i gradinitelor din municipiu.

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

S-a finalizat construirea Gradinitei Pinocchio, iar grupele s-au mutat In luna
octombrie. In locul gradinitei am mutat cre~a.

La Grupul Scolar Berde ATon s-a Inceput constructia mult a~teptata a salii se
sport.

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

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

Fac parte din Consiliul de administratie a Teatrului Tamasi A.ron, Impreuna cu
aceasta institutie am colaborat la construirea ~i amenajarea salii studio ce va fi dat In
folosinta pan a In martie 2012, la festivalul Reflex.

Pentru ascultatorii muzicii de promenada din pavilionul parcului central am
amenajat banci.

O{iciul de organizare si coordonare evenimente culturale a vandut 1272
abonamente adulti, 1039 abonamente elevi pt. teatru, 68 abonamente pt. concerte
simfonice ~i 92 abo elevi. A participat activ la organizarea Zilelor Sfantu Gheorghe, Ziua
Copilului, organizarea de diferite concerte ale ansamblurilor din ora~ele Infratite, ~i
organizarea stagiunii de concerte simfonice.
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BIROUL DE PROIECTE de acest birou apartin : Compartimentimentul Proiecte
Programe, Compartimentul de Achizitii Publice ~i Compartimentul de Informatica.

Compartimentul Proiecte Programe:

I. PROIECTE DE FINANTARE DEPUSE in cadrul POR:

Situatia proiectelor in curs de evaluare ~i implementare

Axa: 1 Sprijinirea dezyoltarii durabile a ora~elor-poli urbani de cre~tere
Domeniul major de intervenlie: 1.1 Planuri integrate de dezyoltare urbana
Sub-domeniul: Centre urbane

"Reabilitarea ~i echiparea cantinei socia Ie din Municipiul Scantu Gheorghe", cu nr
de inregistrare la ADR Centru CIIII.I/CUII14/3/27.05.2009. cod SMIS: 7725

• Valoarea totala a proiectului:
• Valoarea eligibila a proiectului:
• Contributia proprie la costuri eligibile:
• Valoarea neeligibila a proiectului:
• TVA:
• Valoarea nerambursabila solicitata:

1.489.571,42 lei
1.057.168,60 lei

21.143,37 lei
147.34/ ,00 lei
285.061,82 lei
1.036.025,23 lei

Contractu I de fi nan tare a fost semnat in data de 18.12.20 10. In anul 20 II a inceput
implementare proiectului: au fost incheiate contractatele pentru lucrarile de reabilitare,
pentru dirigentie de ~antier ~i pentru publicitate ~i informare. Incepand cu luna august au
fost demarate lucrarile de constructii.

"Crearea ~i amenajarea spatiilor verzi din strada Cimitirului, Municipiul Scantu
Gheorghe", cu nr. de inregistare la ADR Centru CIIII.I IICUII14/2 din 27.05.2009, cod
SMIS 7716

• Valoarea total a a proiectului:
• Valoarea eligibila a proiectului:
• Contributia proprie la costuri eligibile:
• Valoarea neeligibila a proiectului:
• TVA:
• Valoarea nerambursabila solicitata:

2.907.132,62 lei
2.125.412,60 lei

42.508,25 lei
227.095,00 lei
554.625,02 lei
2.082.904,35 lei

Contractu I de finantare a fost semnat In data de 18.12.20 Io. In anul 20 II a inceput
implementarea proiectului: au fost Incheiate contractatele pentru lucrarile de reabilitare,
pentru dirigentie de ~antier ~i pentru publicitate ~i informare. Incepand cu luna octombrie
au fost demarate lucrarile de organizare de ~antier ~i amenajarea terenului.
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"Amenajarea spatiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului Sfantu
Gheorghe", cu nr de Inregistrare la ADR Centru C/lII.I/CU/l/4/6/27.05.2009., cod
SMIS7717

• Valoarea totala a proiectului: 5.702.772, I0 lei
• Valoarea eligibila a proiectului: 4.411.075,60 lei
• Contributia proprie la costuri eligibile: 88.221,51 lei
• Valoarea neeligibila a proiectului: 201.973,00 lei
• TVA: 10.89.723,50 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 4.322.854,09 lei

Contractul de finantare a fost semnat pe 23 februarie 201 I. Lucrarile propriu zise vor
Incepe In primul semestru al anului 2012.

"Restaurarea, refunctionalizarea "Casei Bene" din Municipiul Sfantu Gheorghe",
cu nr. de Inregistare la ADR Centru C/III.lICU/I/4/5/27.05.2009, cod SMIS 7727

• Valoarea totala a proiectului: 2.283.438,50 lei
• Valoarea eligibila a proiectului: 1.720.300,60 lei
• Contributia proprie la costuri eligibile: 34.406,0 I lei
• Valoarea neeligibila a proiectului: 126.122,00 lei
• TVA: 437.015,90 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 1.685.894,59 lei

Pe parcursul anului 20 II au fost transmise ultimele clarificari ~i In data de 30 septembrie
a fost semnat contractu I de finantare. A fost pregatita documentatia pentru achizitia
serviciilor de asistenta tehnica-diriginte de ~antier. A fost Intocmit contractul pentru
asistenta tehnica ~i este In curs atribuirea contractului de lucrari.

"Reabilitarea unor strazi din zona de actiune urbana a Municipiului Sfantu
Gheorghe", cu nr de Inregistrare la ADR Centru c/l/I.IICU/l/4/J/27.05.2009., cod
SMIS 7670

• Valoarea totala a proiectului: 15.047.220,50 lei
• Valoarea eligibila a proiectului: 12.161.088,60 lei
• Contributia proprie la costuri eligibile: 243.221,77 lei
• TVA: 2.886.131,90 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 11.917.866,83 lei

Pe parcursul anului 20 II au fost transmise ultimele clarificari ~i In data de 30 septembrie
a fost semnat contractu I de finantare. Este In curs procedura de achizitie publica pentru
contractul de lucrari.

Axa: 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale
Domeniul major de interven{ie:3.2 Reabilitarealmodernizarealdezvoltarea ~i echiparea
infrastructuri i servici ilor sociale

5



"Reabilitarea Caminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe"
• Valoarea totala a proiectului: 3.577.652,00 lei
• Valoarea eligibila a proiectului: 2.874.650,00 lei
• Contributia proprie la costuri eligibile: 57.493,00 lei
• Valoarea neeligibila a proiectului: 16.650,00 lei
• TVA: 686.352,00 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 2.817.157,00,00 lei

In data de 18.12.20 lOa fost semnat Contractu I de finantare. Pe parcursul anului 20 II au
fost realizate lucrarile de constructi. In decembrie 20 II au fost receptionate lucrarile de
constructii. Este in curs achizitionarea dotarilor de specialitate.

"Dezvoltarea serviciilor sociale de cre~a cu program de lucru zilnic" din Municipiul
Scantu Gheorghe

o Valoarea totala a proiectului:
o Valoarea eligibila a proiectului:
o Contributia proprie la costuri eligibile:
o Valoarea neeligibila a proiectului:
o TVA:
o Valoarea nerambursabila solicitata:

2.048.026,72 lei
1.612.331,00 lei

32.247,00 lei
110.000,00 lei
325.695,72 lei

1.580.084,00 lei

Solicitantul proiectului este Directia de Asistenta Comunitara, proiectul a fost inregistrat
la ADR-Centru cu n1'.de Inregistrare C/31/3/3.2/673/1 0.03.20 I0, cod SMIS 18084.
proiectul este In faza precontractuala.

"Centrul multifunctional Neri Szent FulOp din Municipiul Scantu Gheorghe"

• Valoarea totala a proiectului: 1.498.530,56 lei
• Valoarea eligibila a proiectului: 1.181.290,00 lei
• Contributia proprie la costuri eligibile: 23.625,80 lei
• Valoarea neeligibila a proiectului: 32.110,00 lei
• TVA: 285.130,56 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 1.157.664,20 lei

Proiectul a fost depus la ADR Centru ~i inregistrat cu nr.C/31 /3/3.2/688/24.03.20 10., Cod
SMIS 18483. Proiectul a fost aprobat ~i a fost semnat Contractu I nr. 2348/30.09.2011.
Este In curs procedura de achizitie publica pentru atribuirea contractului de lucrari.

Domeniul major de inlerven!ie: 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea ~i echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare ~i a infrastructurii pentru formare
profesionala continua
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"Reabilitarea , modernizarea ~i extinderea cHidirilor Liceului Teoretic Szekely Mik6
din municipiul Smntu Gheorghe"

• Valoarea totala a proiectului:
• Valoarea eligibila a proiectului:
• Contributia proprie la costuri eligibile:
• Valoarea neeligibila a proiectului:
• TVA:
• Valoarea nerambursabila solicitata:

11.271.379,18 lei
9.005.276,90 lei
666.390,49 lei
466.470,31 lei
1.799.631,97 lei
8.338.886,41 lei

Proiectul este In curs de implementare. in septembrie 2011 a fost receptionat c1adirea
salii de sport. Urmeaza lucrarile de finisare la amenajari exterioare.

44Extinderea cHidirilor in vederea modernizarii atelierelor ~colare ~i a laboratoarelor
la Grupul Scolar Puskas Tivadar din Municipiul Smntu Gheorghe"

• Valoarea totala a proiectului:
• Valoarea eligibila a proiectului:
• Contributia proprie la costuri eligibile:
• Valoarea neeligibila a proiectului::
• TVA:
• Valoarea nerambursabila solicitata:

6.243.159,52 lei
4.863.30 I,00 lei

97.266,02 lei
192.729,00 lei

1.187.129,52 lei
4.766.034,98 lei

in data de 18.12.2010 a fost semnat contractu I de finantare. Sunt In curs lucrarile de
reabilitare ~i modernizare.

Axa 4. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional ~i local
Domeniul major de inlerven!ie4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate ~i neutilizate ~i
pregatirea pentru noi activitati

"Dezvoltarea mediului de afaceri in Municipiul Smntu Gheorghe prin reabilitarea
sitului industrial poluat ~i crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor"

• Valoarea totala a proiectului. 24.598.173,46 lei
• Valoarea eligibila a proiectului: 17.762.934,00 lei
• Contributia proprie la costuri eligibile 7.046.840,00 lei
• Costuri neeligibile, inc1usiv TVA: 6.835.239,46 lei
• Valoare nerambursabila solicitata: 10.716.094,00 lei

Proiectul a fost depus In data de de 09.1 0.2009 ~i Inregistrat la ADR Centru cu
nr.c/26/4/4.2/372/09.1 0.2009, cod SMIS 13357. ~i a fost acceptat In urma evaluarii
evaluarii tehnico-financiare. Este In curs verificarea documentatiei aferenta Proiectului
Tehnic.
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Axa: 5 Dezvoltarea durabila ~i promovarea turismului
Domeniul de interven!ie: 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism
pentru valori ficarea resurselor naturale ~i cre~terea cal itati i servici ilor turistice

"Crearea ~i modernizarea infrastructurii de agrement Suga~ Bai, Municipiul
Sfantu Gheorghe, judo Covasna, utilitati publice private

• Valoarea totala a proiectului:
• Valoarea eligibila a proiectului:
• Contributia proprie la costuri eligibile:
• Valoarea neeligibila a proiectului:
• TVA:
• Valoarea nerambursabila solicitata:

6.279.975,04 lei
3.055.190,00 lei
1.527.595,00 lei
2.009.306,00 lei
1.215.479,04 lei
1.527.595,00 lei

Proiectul a fost depus la ADR Centru In data de 23.11.2009, Inregistrat cu
nr.C/27/5/5.2/428/23.11.2009, cod SMIS 14870 In data de 30.09.20 II a fost semnat
contractu Ide finantare. Este atribuit contractu I pentru managementul proiectului. Este In
curs procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de lucrari.

In cadrul Programului Operational Regional au fost elaborate 16 proiecte din care:

• In curs de implementare. 10 proiecte
• In faza contractual a: I proiect
• In faza de evaluare aPT: I proiect
• Pe lista de rezerve: 3 proiecte
• Respins: I proiect

Valoarea totala a proiectelor elaborate prin POR:
• Valoarea eligibila:
• Valoarea neeligibila, inclusiv TVA:

Contributia proprie la costurile eligibile :
Finantarea nerambursabila olicitata:

129.570.944,51 lei, din care:
96.232.063,70 lei
33.338.880,81 lei

11.359.333,33 lei
81.715.264,41 lei

II. PROIECTE DEPUSE spre finantare din fondul Ministerului Mediului:
Programul national de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi In
localitati

"Amenajari spatii verzi Piata Mihai Viteazul din Municipiul Sfantu Gheorghe"
• Valoarea proiectului: 5.618.420,00 lei
• Contributia municipiului: 4.118.420,00 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 1.500.000,00 lei
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Proiectul a fost depus in data de 05.09.2008 a fost analizat ~i s-a aprobat 0 finantare de
750.000 lei, intrunind 71,76 puncte. In decembrie 20 lOa fost semnat contractu Ide
finantare. Proiectul este in curs de implementare.

"Program de imbunatatire a calitatii mediului prin amenajarea de spatii verzi in
cartierul Oltului din Municipiul Snintu Gheorghe"

• Valoarea proiectului: 1.100350,00 lei
• Contributia municipiului: 110.035,00 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 990.315,00 lei

Proiectul a fost depus in data de 12.10.2009 ~i este aprobat spre finantare. A fost semnat
Contractu I nr,219 TN/ 24.05.2011 ~i lucrarile au fost receptionate In luna decmbrie 2011.

"Completare spatii verzi Casa de Cultura (Piata Mihai Viteazul), Municipiul
Snintu Gheorghe"

• Valoarea proiectului: 1.071.000,00 lei
• Contributia municipiului: 321.000,00 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 750.000,00 lei

Proiectul a fost depus In data de 12.10.2009, inregistrat cu nr 49726/12.10.2009.
proiectul a fost respins.
Cererile de finantare au fost elaborate de Biroul Proiecte al primariei.

"Canalizare menajera in localitatile Chilieni ~i Co~eni apartinatoare Municipiului
Sfantu Gheorghe" in cadrul Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme
integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare ~i statii de epurare.

• Valoarea proiectului: 6.413.420,00 lei
• Contributia municipiului la cheltuielile eligibile: 1.449.440,00 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 4.348.330,00 lei

Proiectul a fost depus la Administratia Fondului pentru Mediu ~i lnregistrat cu nr 90539
din 17.11.2010.

Pe parcursul anului 20 II au mai fost depuse 2 proiecte spre finantare din fondul
Ministerului Mediului, care sunt in curs de evaluare.

"Noi capacitati de producere a energiei term ice prin valorificarea resurselor de
energii regenerabile pentru Baza de loot ~i Recreere, Baza Sportiva ~i Liceul Mihai
Viteazul" in cadrul Programului privind istalarea sistemelor de lncalzire care utilizeaza
energia regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de lncalzire
beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice ~i unitati de cult.

• Valoarea totala a proiectului (inclusiv TVA): 2.961.491,82 lei
• Valoarea cheltuielilor eligibile: 2.809.030,37 lei
• Contributia proprie la cheltuielile eligibile: 308.993,34 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 2.500.037,03 lei

Proiectul a fost transmis catre AFM in data de 27.01.2011.
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"Amenajare pista pentru bicicli~ti pe digul raului Olt", in cadrul Programului de
realizare a pistelor pentru bicicli~ti.

• Valoarea totala a proiectului: 2.555.482,00 lei
• Valoarea cheltuielilor eligibile: 2.511.924,00 lei
• Contribulia proprie la cheltuielile eligibile: 514.944,42 lei
• Valoarea nerambursabila solicitata: 1.996.979,58 lei

Proiectul a fost inregistrat la AFM cu nr. 100530/20.07.2011.

Tot in anul 2011 Municipiul Sfantu Gheorghe a depus dosarul de candidatura pentru
finanlarea in cadrul Obiectivului I al Ariei de concentrare tematica 4 "Imbunatalirea
mediului inconjurator" in cadrul Programului de Cooperare Elveliano-Roman.

Compartimentul de Achizitii Publice

In anul 20 I I au fost organizate 41 de proceduri de achizitii publ ice, s-au incheiat
contracte, in valoare totala de 112.642.111 lei valoare ce este de 5,6 ori mai mare fata de
anul precedent. La acest numar mare de proceduri in doua cazuri s-au inregistrat
contestatii, ambele rezolvandu-se fara implicarea organelor de drept.

Am facut parte, in calitate de pre~edinte, din comisia de licitatie pentru
consultanta ~i lucrari- PMMR pentru contractu I BERO, ~i am fost numita coordonator
proiect in Unitatea de [mplementare a Proiectului.

Oftciul de informatica: in cursul anului 20 II a avut 559 de interventii in cadrul
aparatului propriu din care 316 de interventii soft ~i 243 hard. S-au instalat echipamentele
informatice la noul sediu al Oirectiei Finantelor Municipale.

Alte activitati:
Sunt membru in Comisia pentru administrarea domeniului public ~i privat,

patrimoniu, economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala (am participat la
24 ~edinte din 26), ~i Comisia pentru invalamant, cultura ~i ~tiinla (am participat la 26
~edinte din 26). Am participat la 22 de ~edinte ale CL din cele 26, am initiat 50 proiecte
de hotarari.

Am participat activ in echipa de organizare a activitatilor culturale din municipiu
ca: Zilele Sf. Gheorghe, 15 martie, Ziua Copilului, Pomul de craciuni al tinerilor, Zilele
voluntariatului etc.

Am fost persoana de contact, responsabila pentru organizarea "Ziua Europei"-
cand televiziunea Ouna a transmis de la 7 locatii din Bazinul Carpatic, una dintre ele fiind
ora~ul Sf. Gheorghe.

Am tinut legatura cu casa Iris ~i am participat la activitatile persoanelor cu
handicap.

Am fost numit prin HCL pre~edinte la comisia de evaluare a licitatiilor,
achizitiilor publice.

Am cOOl'donat din partea municipiului programul diaspora.
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In cursul anului am fost membra in urmatoarele delegatii in strainatate:
12-14 aprilie- Budapesta- participarea la mai multe programe de
televiziune pe tema Zilelor Sf. Gheorghe
30 mai- 2 iunie- Bruxelles- inaugurarea reprezentantei Tinutului Secuiesc
24-25 iulie- Budapesta- televiziune- tema Galopiada Secuiasca
15-19 septembrie- emzeti Vagta
17-21 noiembrie- expozitie Ho -SHOW- $tand Tinutul Seciuesc- Trei
Scaune

Am organizat impreuna cu Consiliul Judetean Galopiada Secuiasca, una din cele
mai reu~ite programe ale anului, la care au participat 29 de calareti, ~i aprox. 30.000
persoane.

Am coordonat activitatile de reprezentare a ora~ului, de catre elvi la diferite
evenimente in tara ~i strainatate. Au avut loc urmatoarele deplasari:

-ianuarie 20 II la Ferencvaros la concursul de recital au fost elevii Scolii Ady
Endre (3 elevi + I profesor)

-mai 2011 la Zanka la campionat de fotbal au fost elevii Clubului Sportiv Scolar
(10 elevi + 2 profesori)

-iunie 2011 la Balatonlelle la tabara culturala au fost elevii Scolii Varadi J6zsef (9
elevi + 2 profesori)

- septembrie 20 II La Budapesta emzeti Vagta (30 de elevi $i adulti)
-mai 2011 la Media$ Festival de dans au fost (30 elevi + 4 profesori)
Am gazduit la Benedekmezo elevii de la Deva, Kecskemet, Satu Ciuc, Racaciuni

impreuna cu elevii de la Scoala G6dri Ferenc, Scoala Nicolae Colan (95 elevi + 5
profesori).
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