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Raport de activitate pe anul2016

Viceprimar Sztakics 6va - Judit

Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului gi al instituJiilor publice
subordonate imi revine sarcina de indrumare, controlul qi asigurarea activitdlii Directiei
de Finanle Publice Municipiale, Directia de Proiecte, Strategii, Cultur6, Direclia de

asistenld Comunitard, Cdminul de Bitr0ni ,,Zathureczky Berta" respectiv linerea legdturii
cu instituliile de culturd;i de invdfdm6nt.

1) DIRECTIA DE FINANTE PABLICE MANICIPIALE

Direcfia de Finanfe Publice Municiale este compus din:
o Serviciul de Constatare,Impunere, Control

- Compartimentul de Constatare, Impunere, Control Persoane Fizice
- Compartimentul de Constatare, Impunere, Control Persoane Juridice
- Compartimentul de Urmdrire a Asigurdrii Obligaliilor a Locuitorilor
Serviciul de Urmdrire, incasare, Eviden!6 Financiar-Fiscal6
- Compartimentul de Urm6rire, incasare, Eviden[d
- Compartimentul Financiar-Operativ
Compartimentul Tehnologia Informaticd gi AdministrareBazei de date

Legea nr.22712015 privind noul Cod fiscal, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2016,
stabileqte cadrul legal privind impozitele, taxele gi alte venituri al bugetelor locale.
Aceast[ lege a adus modific[ri semnificative cu privire la stabilirea impozitului pe

clddiri/teren, a termenelor qi modul de depunere a declaraliilor.
Gradul de colectare a veniturilor proprii pe anul 2016 se aratdin felul urmitor:

. Impozitul pe clSdiri de la persoane fizice s-a colectat intr-un procent de 88,42o/o,

in valoare de 2.561,754lei, iar impozitul gi taxa pe cl[diri de la persoane juridice
intr-un procent de 92,23o/o in valoare de 7.835.490 lei

o Impozitul pe terenuri de la persoane fizice s-a colectat intr-un procent de 85,27o/o

in valoare de 647 .472|ei, iar impozitul gi taxa pe terenuri de la persoane juridice
intr-un procent de 70,00o/o in valoare de 552.058 lei

o Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice s-a colectat intr-
un procent de 80,15% in valoare de 1.651.149 lei, iar acelaqi tip de impozit de la
persoane juridice ?ntr-un procent de 82,91o/o in valoare de 1.120.918 lei
in vederea sprijinirii contribuabililor afla{i in dificultate, Consiliul Local al

municipiului Sfdntu Gheorghe a adoptat hotdrdrea cu nr. 31612015 prin ca(e a aprobat
anularea unei cote de 73,3o/o din majordrile de intdrziere aferente obligaliilor fiscale
principale datorate bugetului local al municipiului Sf0ntu Gheorghe, cu termene de platd
pdnd la 30 septembrie 2015, cu condilia achitdrii pdndla data de 30 iunie 2016 de cdtre

contribuabilii interesa[i. a obligaliilor fiscale principale gi a unei cote de 26,7%o din
majordr^ile de int0rziere aferente.

inbaza hotdr6rii sus-menlionate au beneficiat in perioada 01.01.2016-30.06.2016
de anularea unei cote de 73,3 o/o din major[rile de intArziere un'.num6r de 252
contribuabili persoane fizice qijuridice, dupd cum urmeazd:



Nr. contribuabili Suma achitatd (lei) Maioriri anulate(lei)
Pers.fizice 222 146.456 4s.740
Pers.iuridice 30 r99.244 35.366

fotal: 252 345.700 81.106

A fost acordat ajutor de stat sub forma reducerii impozitului pe clddire pe baza
schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investiliilor gi crearea de locuri de muncl
in raza administrativd a municipiului Sf6ntu Gheorghe in cazul unei persoane juridice, in
valoare de 4.468 lei.

ln cursul anului 2016 au fost acordate conform schemei de minimis pentru
+.

sprijinirea Intreprinderilor Mici 9i Mijlocii din Municipiul Sfdntu Gheorghe ajutoare de
stat in valoare totald de 916.242Iei, pentru 90 de societdfi comerciale.

Au fost efectuate controale tematice cu privire Iataxapentru folosirea mijloacelor
de reclamd gi publicitate pe raza administrativ-teritorialS al municipiului Sfrntu
Gheorghe, respectiv a datelor dinbaza de date electronice, ca urmare a pelu[rii eviden(ei
fiscale in aplica[ia AvanTax.

In cursul anului fiscal 2016 au fost emise la ghigeul de impozite gi taxe locale a

primdriei 79941chitanle in cazul plEtilor cu numerar, in valoare totalS de 12.974.657 lei
gi 3937 chitanle in cazul pldJilor cu cardul bancar, in valoare totald de 1.823.054 lei.

Totodat6 un nr. de 199 contribuabili au achitat impozitele qi taxele locale prin
intermediul sistemului na{ional electronic de plati online cu cardul bancar. (www.
ghiseul.ro).

2) DIRECTIA DE PROIECTE, STRATEGII $ CULTARI

Pebaza HCL nr. 34512016 se infiinfeazd,Dkeclia de Proiecte, Strategii gi CulturS, gi

este compus din:

Biroul de Proiecte gi Achizilii Publice
- Compartimentul Poiecte, Pograme
- Compartimentul de Achizilii Publice

Biroul de tnv6{dm6nt, Cultur6, Informatic[

2,I. BIROAL DE PROIECTE SI ACHIZITII PUBLICE

u) Compartimentul Proiecte, programe

in anul 2016 in cadrul compartimentului gi-au desfbqurat activitatea doi func(ionari
publici fiind coordona{i de qeful Biroului (director in perioada august-noiembrie). D-na
Baki Eva, gef birou s-.a pensionat incepdnd cu data de 01. decembrie 2016. Din luna
decembrie gi-au inceput activitatea in Compartiment doi inspectori de specialitate.
Compartimentul Proiecte, programe are 4 poqturi, 2 posturi de consilieri, qi 2 posturi de

inspectori de specialitate, toate posturile fiind ocupate.
Pe parcursul anului 2016 in cadrul Compartimentului Proiecte,
urm[toarele:

Progrdr4e s-au realizat



prin semnarea contractelor de finanfare in perioada 20ll - 2014la inceputul anului
2016 au fostin curs de implementare 9 proiecte, din carc7 prin POR 2007-2013,
un proiect prin SEE 2009-2014 9i unul prin POS CCE
pe parcursul anului 2016 au fost finalizate toate proiectele finan{ate prin
programele men{ionate mai sus, mai pu{in proiectul ,,Tradilii secuieqti-o incursiune
in cultura secuilor din Romdnia", finanlat prin Mecanismul financiar SEE 2009-
2014, in parteneriat cu IPP Bucureqti, in valoare de 560.460,00 lei.
au fost in curs de evaluare 3 proiecte interna(ionale prin Programul Transnalional
Interreg Dundrea, dintre acestea doud au fost acceptate la finanfare, qi anume:
proiectul ,,RARE - Schimbarea discursurilor, schimbarea practicilor: Romii ca
resurs6 umand", respectiv ,,YOUMIG - imbunatdlirea capacitAtilor institulionale qi

promovarea cooperdrii in vederea aborddrii impactului migratiei transnalionale a

tineretului". Municipiul Sfrntu Gheorghe este partener in cele doud proiecte,
implementarea acestora va incepe in ianuarie 2017 .

co-finan[at de Fundalia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat qi aprobat spre
finanfare proiectul "Galopiada secuiascd 2016" in valoare totald de 1.000.000,00
forin[i
co-finanlat de Fundafia Bethlen G6bor din Ungaria a fost elaborat gi aprobat spre
finanfare proiectul "Tabdra de echitalie la Benedekmezo" in valoare de 400.000,00
forin{i
co-finanfat de Funda]ia Bethlen Gdbor din Ungaria a fost elaborat gi aprobat spre
finanlare proiectul "Achizilie de cort in scopuri educative" in valoare de
400.000,00 forinti
pentru proiectele frnalizate in cursul anului au fost elaborate 31 Rapoarte de

progres qi au fost depuse 12 cercri de rambursare in valoare de 15.890.940,70 lei
pentru proiectele in faza ex-post au fost intocmite 10 Rapoarte de durabilitate;
pentru proiectele in curs de implementare s-a rambursat de cdtre AM POR suma de

7.987 .570 lei, reprezentdnd cheltuieli eligibile finantate din fondurile UE, bugetul
central gi TVA
a fost depus prin programul de finan(are Programul Operafional Capital Uman
2014-2020, Axa prioritard, 5 - Dezvoltare localS plasatd sub responsabilitatea
comunitSlii, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea
sdrdciei qi a oricdrei forme de discriminare proiectul cu titlul "Elaborarea unui
Grup de Acfiune Local[ gi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locald in Zonele
Urbane Marginalizate din municipiul Sf0ntu Gheorghe". Proiectul in valoare total[
de 219.500 lei este in curs de evaluare.
a fost depus la Administralia Fondului pentru Mediu proiectul "Stalii de

reincdrcare pentru magini electrice gi electrice hibrid plug-in in Municipiul Sffintu
Gheorghe", valoarea totald este de 6.477.467,50 lei. Proiectul este.in curs de

evaluare.
a fost depus la Administralia Fondului pentru Mediu proiectul "Producerea a

energiei termice prin valorifricarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza
de inot qi recreere", valoarea totald este de 2.923.739,00 lei. Proiectul este in curs

de evaluare.
angajatii compartimentului, in calitate de manageri sau asistent manageri in cadrul
echipelor de implementare sau ca membrii echipelor de supraveghere au participat
gi participd la implementarea proiectelor contractate. Activitatea lor.se desftgoard
conform figelor de post din cererile de finan(are, anexe la contractele de finan(are.

-)



pe parcursul implementdrii proiectelor aprobate, prin colaborare cu specialigtii de
resort qi consultanli au fost intocmite peste 200 de adrese, clarificSri, completdri,
modificdri, solicitdri, revizuiri gi notificdri, conform instruc{iunilor gi solicitdrilor
de cdtre agen(ia pentru dezvoltare regional[ sau autoritatea de management.
in vederea aprobdrii documenta{iilor tehnico- economice, a proiectelor gi

cheltuielilor legate de proiecte qi a modificdrilor survenite pe parcursul
implementdrii proiectelor au fost pregitite 5 proiecte de hotdr6ri gi rapoarte de

specialitate.
angaja\ii biroului au participat, in calitate de reprezentanli ai Primdriei
Municipiului Sfdntu Gheorghe, la qedinle de lucru, conferinfe, sesiuni gi consfdtuiri
privind modalitdlile de dezvoltare regionalS gi oportunitd(ile de finan{are oferite de

fondurile structurale, implementarea qi managementul proiectelor, organizate in
Sfdntu Gheorghe, Alba lulia, Bucuregti.
au fost intocmite diferite situa{ii, rapoarte sau prezentdri referitor la investifiile gi

proiectele in derulare, solicitate de Consiliul Judelean Covasna, Institulia
Prefectului Covasna sau Agenfia pentru Dezvoltare Regioanl[ Centru din Alba
Iulia gi s-a rSspuns la diferite sondaje de opinii lansate de instituliile de specialiate
sau firmele de consultanli
in permanen(d s-a studiat legisla[ia referitor la domeniul de activitate, ghidurile
solicitanfilor, normele gi instruc{iunile specifice activitdlilor biroului
au fost executate alte sarcini curente primite din partea conducerii

Situafia proiectelor din fonduri europene, la sf6rgitul anului 2016, se prezintd astfel:

Proiect Nr.
Rapoarte

de
progres

elaborate
2016

Nr. Cereri
de plati/
rambursa
re depuse

2016

Stadiul de
realizare

Valoare
cererilor

depuse in
2016

(inclusiv
TVA)

lei

Valoare
rambursatl in
2016 (inclusiv
prefinan{are qi

rvA)
lei

1. Amenajarea
spa{iilor

pietonale din
centrul istoric

7 0tl Finalizat
Valoarea

finalI:
6.066.221.08s

972.023,68 999.247,32

2.Reabilitarea
unor strdzi din
zona de acfiune
urband

6 011 Finalizat
Valoarea

finali:
12.800.834,65

t.463.162,58 1.392,828,71

3. Dezvoltarea
mediului de
afaceri in
Municipiul
Sfdntu Gheorghe
prin reabilitarea
sitului industrial
poluat gi crearea
unei structuri de

spriiinire a

6 0lt Finalizat
Valoarea

finall:
20.520.400,95

2.905.393,65 1.596.241,59

4



afacerilor
4.Sistematizare
verticald gi

amenajlri
exterioare la

$coala
Gimnazial6
Nicolae Colan

4 0lt Finalizat
Valoarea

finali:
2.034.678,51

37.428,60 36.680,03

5. Sistematizare
verticald qi

amenajdri
exterioare la
Liceul
Tehnologic
Pusk6s Tivadar

4 0n Finalizat
Valoarea

finalI:
795.926,93

15.702,61 13.347,22

6.Sistematizare
vertical6 gi

amenajdri
exterioare la
Liceul Teoretic
Mikes Kelemen

4 011 Finalizat
Valoarea

finalI:
796.772,97

6.813,52 6.086,76

7. Reabilitarea,
modernizarea
cl6dirilor
Liceului
Tehnologic K6s
K6rolv

4 011 Finalizat
Valoarea

final6:
943.988,85

3.197,03 3.133,09

8. Tradi[ii
secuiegti-o
incursiune in
cultura secuilor
din Rom6nia

2 0/2 Raport final
depus

Valoarea
finali:

361.485,10

350.484,11 24.249,10

9. Sistem
fotovoltaic
pentru
producerea de
energie electricd
pentru iluminatul
public qi

alimentarea unor
institutrii in
Municipiul
Sffintu
Gheorghe,

2 0t3 Finalizat
Valoarea

finali:
19.334.673,24

t0.136.734,92 3.915.756,18

TOTAL 31 0n2 1s.890.940.70 7.987,570



b) Compsrtimentul de Achizitii Publice

in anul2016 in cadrul compartimentului qi-au desfrgurat activitatea2 funclionari publici,

qi sunt vacante 2 funclii publice de execu{ie.

i.egislalia privind achiziliile publice s-a modificat prin publicarea urmdtoarelor legi:

- Legea nr. 98 din 19 mai2016, privind achizi{iile publice

- Legea nr. 101 din 19 mai2Ol6 privind remediile 9i c6ile de atac in materie de

atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor sectoriale 9i a

contractelor de concesiune de lucr[ri qi concesiune de servicii, precum qi pentru

organizarcaqi funcfionarea Consiliului Nalional de Solulionare a Contestafiilor

- Hotdr6rea nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie

publica/acordului-cadru din legea nr. 9812016 privind achiziliile publice

in decursul anului 2016 compartimentul de achizilii publice din cadrul Prim[riei

Municipiului Sfdntu Gheorghe a demarat gi a finalizat un numdr total de 3 proceduri

(proceduri simplificate) cu o valoare totalS de 788.255 lei+ TVA, din care 1 procedurd

pentru achizilionare produse in valoare de 556.000 lei+TVA, 2 proceduri pentru

achizitrionare de servicii in valoare de232.255lei+ TVA.

in conformitate cu procedura internd a autoritdtii contractante qi normele de aplicare HG

39512016 a Legii 9812016 privind achiziliile publice, au fost atribuite prin cumpdrare

directd un num[r de 677 achizijii, in valoare total[ de 5.806,110,60 lei+TVA
Procedurile de achizilii publice s-au desfrqurat conform procedurii opera[ionale privind

atrib u irea contractelo r de achiziTie publ ici.

2.2, B I RO U L iNV,,TTi MAN T, C U L T U R,,{, I N F O RMA TI CA

. in anul bugetar 2016 am (inut in mod permanent legdtur[ strdns6 cu toate

institutiile de inv6!6mdnt preuniversitar de stat din municipiul Sfdntu

Gheorghe gi am avut in vedere rcalizarca bugetului alocat capitolului de

"invdfdmdnt", prin consultarea conducerii gcolilor gi a grddinilelor din

municipiu.

S-a organizat evaluarea managementului celor 3 institulii de cultur6.

S-au pregdtit gi s-a derulat programele, proiectele qi acliunile ctlturale din

finanlare nerambursabild de la bugetul local, precum 9i Bursele "Sffintu

Gheorghe"; 6 elevi au primit Bursele "Sfintu Gheorghe"

Am oferit informalii pentru 1464 de turigti qi vizitatori, iar expoziliile

turistice, standurile au fost vizittae.de aproximativ 25000 de turi$ti

Am oferit informafii in cadrul expoziliilor turistice gi in cadrul evenimentelor

culturale, gi am participat la expoiilii turistice interne 9i internationale:'
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o Comemorareazilei de 15 Martie
o Expo Wellness in cadrul Zilelor Sfhntu Gheorghe
o Galopiada Secuiascl
o Expozilia Aquarius
o Vdgta Korz6 - Galopiada Na(ionald din Budapesta

$tandurile noastre au fost vizitate de aproximativ 5000 perosane din far6 gi

20.000 de persoane din str6ndtate

Am particpat gi la alte evenimente, expozilii:

o Comemorarea zilei de l5 Martie
o Expo Wellness in cadrul Zilelor Sfhntu Gheorghe
o Galopiada Secuiascd
o Expozilia Aquarius
o Vdgta Korz6 - Galopiada Nafionali din Budapesta

Am prezentat diferite expozilii
o Expozilia monograficd multimedia -colaborare gi preluare sarcinilor

de la U.A.P.
o Alte ezpozi{ii desfdqurate in Casa cu Arcade- in tot cursul anului
o Pulz.Art
o Design Week
o Expozilia LITHO

HCL 20812016 Biroul Tourinfo se desfiinleazd din luna august, activitatea
hind preluatd de Asociafia pentru Dezvoltarea Turismului Juedlul Covasna.

in cadrul biroului de informaticd au avut loc urmdtoarele
o interven{ii hard: 196

- pus in functiune calculatoare/imprimante/multifunclionale
schimbat piese de calculator
reparat piese de calculator
testat piese

o interven{ii soft: 2501

instalat/ dezinstalat softwarefttardware
instalat/ reinstalat sisteme de operatr
instalat servere virtuale
rezolvat probleme soft
acilalizat softwere
devirusat calculatoare
realizat backup date
recuperat date pierdute
creat conturi utilizator e-mail,CID,INS

Aceste activitdti au fost desfEqurate de I persoand, gi in cadrul biroului avem un post

vacant. ':

Pe baza
acestuia



Alte activitdti:

Sunt membru in Comisia pentru Administrarea domeniului public ai privat,
patrimoniu, economic, buget, finante, agricultur6 gi dezvoltare regionald ( am participat
la 23 gedin[e din 28 ) , qi Comisia pentru invd{Imflnt, culturd qi gtiin}d ( am participatla
14 gedinfe din 16 ) . Am participat la 21 gedin[e extraordinare qi 7 gedinte ordinare ale

Consiliului Local ( 28 qedinfe din cele 35 ) .

Am fost preqedintele Comisiei de Evaluare a Proiectelor Culturale :

- Am sprijinit un total de 99 proiecte in domeniul cultural intr-o valoare totald de

276.200lei

Am participat activ in echipa de organizare a activitdlilor culturale din municipiu
ca: Zilele Sf. Gheorghe, comemorarea zilei de l5 martie, 6 octombrie qi 23 octombrie,
Ziua Copilului.

Am rdmas in continuare pregedintele Asocialiei Vadon.
La ultima gedin(6 a Consiliului Local am premiat bursierii Sfdntu Gheorghe din 2016
( fiind membru in Comisia de Evaluare a Burselor Sfbntu Gheorghe ) .

Am organizat impreund cu Consiliul Jude{ean Galopiada Secuieascd, una din cele

mai reugite programe ale anului prin Asociatia Vadon .

Am coordonat activitdlile de reprezentare a oragului de cdtre elevi la diferite
evenimente in fard gi in strdindtate . Au avut loc urmdtoarele deplasdri :

- Participarea a 6 elevi gi 2 profesori ai Liceului Teologic Reformat latabdra pentru
elevi din Balatonlelle

- Participarea a 12 elevi gi 2 profesori ai Liceului de Artd Plugor Sfndor la concursul
coral organ izat la Ferencv6ros

- Participarea a 3 elevi qi 1 profesor ai Liceului de Artd Plugor Sdndor la un curs de

muzicd clasicd organizat la Ferencv6ros
- Participarea a 10 elevi qi 3 profesori la un campionat de futsal organizat la

Veszpr6m
- Participarea a 10 elevi gi 3 profesori la un campionat de futsal organtzat la

Veszpr6m
- Am primit vizita, impreund cu elevii din $coala Gimnaziald Vdradi J6zsef a 60 de

elevi din Veszprdm

Primdria de la FerencvSros a oferit o bursd de merit unei eleve din Colegiul Nalional
Szdkely Mik6 in valoare de 100.000 Ft.


