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RAPORT DE ACTVITATE PE ANUL 2012

COMISIA SOCIALA

Subsemnata Aczel Kata, consilier local al Municipiului Sfantu Gheorghe, pre~edintele
Comisiei pentru sanatate, proteqie sociala ~i culte In conformitate cu prevederile art.
51 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare, prezint urmatorul Raport de activitate a Comisiei pe anul
2012.

in perioada mai - decembrie 2012 Comisia pentru sana tate, protectia sociala ~i culte a avut II
~edinte.

Membrii Comisiei ~i-au Inceput activitatea prin vizitarea fiecarei institutii Sociale din cadrul
ora~ului, avand posibilitate sa poarte discutii cu directorii acestora In vederea constientizarii
problemelor funfamentale ale fiecarei institutii, respectiv sa recepreze proiectele In care Consiliul
Local ar putea fi partener.

Am initiat, la solicitarea D-nei Directoare a Caminului Zathurecky Berta 0 revizuire ~i
modificare a Reglilamentlilui de Organizare ~i funqionare, Manualul de procedura, Ghidul
beneficiarului. S-a efectuat 0 evaluare a activitapi Caminului, necesarului de personal pentru 0

mai buna funqionare. S-a discutat despre 0 eventuala reorganizare financiara In cadrul
Caminului ~i Impreuna Cll D-na Directoare membrii Comisiei au analizat posibilitatile unei marir
de venit.

In cursul anului 2012 membrii Comisiei au participat la evenimentele organizate de Caminul
Zathureczky, respectiv la serbarea Anului european ai Imbatranirii active ~i al solidaritatii Intre
generatii.

Prima problema fundamentala care a fost analizata In cadrul Comisiei a fost aceea a blocului
social Sing Sing din cartierul Ciucului ~i In urma vizitei Tacute la fata locului s-a constatat
necesitatea remedierii starii oamenilor care locuiesc In acel bloc. Avand In vedere ca s-a efectuat
un studiu de suportabilitate la toti locuitorii blocului Sing sing, comisia a trecut la revizuirea
studiului ~i a aprobat lista persoanelor care vor putea fi transferate la alte blocuri sociale.

Comisia a vizitat cladirea renovata de pe str. Tigaretei nr. 75 unde s-au amenajat locuinte de
servici. Aceste locuinte au fost date spre administrare Institutiilor de Invatamant ~i cultura In
vederea repartizarii lor pentru angajatii nevoia$i.



Comisia sociala a evaluat ~i a avizat favorabil proiecte de hotarari refertoare la repartizarea unor
locuinte sociale ~i a aprobat lista persoanelor care urmeaza a beneficia de locuinte ANL.

Comisia sociala a participat activ 111 evaluarea dosarelor depuse pentru Bursele sociale ~i de
studiu pentru elevii ~i studentii rromi.

Cu stima,

Aczel Kata

Consilier Local

protectie sociala ~i culte


