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Potrivit organigramei aparatului de specialitate al primarului gi al instituliilor publice

subordonate imi revine sarcina de indrumare, controlul qi asigurarea activitdlii Direcliei de

Finan{e Publice Municipiale, Direc}ia de Proiecte, Strategii, CulturS, Directia de AsistenJd

Social6, Cdminul de Bdtrdni ,,Zathtxeczky Berta" respectiv tinerea legdturii cu instituliile de

culturE.

1) DIRECTIA DE FINANTE PUBLICE MUNICIPIALE

Principalele activitdli desfbgurate in cadrul Direc{iei Finan}e Publice Municipale sunt:

o constatarea, impunerea gi controlul impozitelor qi taxelor locale
o urmdrirea qi incasarea acestora gi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a

majordrilor de int6rziere qi a amenzilor
o solutionarea obiecliunilor, contestatiilor qi a pldngerilor formulate la actele de control

gi de impunere, precum gi executarea silitd a creanlelor bugetare
o pregatirea qi suslinerea in fala instanlelor judecStoregti a litigiilor avAnd ca obiect

contencios administrativ Ei fiscal, respectiv contestalii la executare silitS, participarea

la procedurile de insolvenld
o conducerea registrului de evidentd a imprumuturilor, raportarea periodicd a

rambursdrilor
o evidentierea veniturilor de orice naturi a bugetului local

I. Serviciul de urmlrire, incasare qi evidentd financiar-fiscald
il. Serviciul de constatare, impunere qi control
ru. Compartimentul tehnologia informaliei 9i abazei de date

in cursul anului 2019 s-au comunicat la cca 8.500 de contribuabili persoaneftzice qi juridice

decizii de impunere, titluri executorii, somalii de plat6.

Gradul de colectare pe anul 2019 aprincipalelor impozite locale aratdin felul urmdtor:

. Impozitul pe clddiri de la persoane ftzice s-a colectat intr-un procent de 92,03oh.,in
valoare de2.908.269 lei, iar impozitul qi taxa pe clidiri de la persoane juridice active

intr-un procent de93,48Yo in valoare de 10.966.073lei
. Impozitul pe terenuri de la perso ane frzice s-a colectat intr-un procent de 90,82oh in

valoare de 906.538 lei, iar impozitul qi taxa pe terenuri de la persoane juridice active

intr-un procent de fald de 92,83 %o,invaloare de 908.926 lei .

o Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane frzice s-a colectat intr-un
procent de 82,65o/oin valoare de2.226.046 lei, iar acelaqi tip de impozit de la persoane

juridice active intr-un procent de 93,91o/o in valoare de 1,376.474lei .



in anul 2019 au fost acordate ajutoare de minimis in valoare totalE de 361 .g4g,82lei, sub
forma facilitdfilor fiscale (scutire impozit pe teren gi pe clddire) pentru:

fondator Covimm Consulting SRL, in valoare totalE de de 62.764,95\ei;

lei;

Controalele tematice efectuate in anul 2019 au fost urmdtoarele:

taxi pe teren;

20t9';

administrare sau in folosinld in vederea stabilirii taxei pe cl6dire;

administrare sau in folosinlS, in vederea verificdrii taxei pe teren datorat pe anii 2016-
2018;

Gheorghe, proprietatea Judefului Covasna, concesionate, inchiriate, date in
administrare sau in folosinfd, in vederea stabilirii taxei pe teren ;i pe clSdire;

pentru stabilirea taxei pe teren;

aferent cdrora se datoreazdtaxdpe teren; au fost verificate 701 de locuri de parcare,
din care pentru 660 de contribuabili s-a stabilit tax6 pe teren inchiriat, aferent
perioadei 2016-2018;

nedeclarate de proprietarii apartamentelor, in urma controlului au fost stabilite
impozite pe clddire datorate pe perioada 2016-2018;

in urma activit6lii de control qi inspecfie fiscalI, pSnE la dataprezentei, au fost stabilite
impozite qi taxe datorate bugetului local in sum6 de 94.02t lei qi majordri de intdrziere in
sumd de 16.761lei.

ln urma m6surilor de executare silitd efectuate, in cursul anului fiscal 2019 au fost
recuperate de la debitori, din sumele aflate in sold La31.12.2018, la principalele impozite gi
taxe locale, urmdtoarele sume:



Tip imp oz it I taxil I amenzi Suma recuperati (lei)
Impoz t pe clSdiri persoane frzice 547.976
Impoz t si taxd pe cl6diri persoane iuridice t.233.270
Impoz t pe teren intrav. *extrav., persoane ftzice t73.054
Impozit pe teren intrav. +extrav., persoane iuridice 78.479
Impoz tpemr loace de transport persoane frzice 450.247
Impoz tpem loace de transport persoane iuridice t21.836
Amenzi contraventionale : 547.145

ln tot cursul anului 20t9 au fost constituite mai multe echipe de lucru, care s-au
deplasat pe teren, la adresa de domiciliu a debitorilor, pentru identificarea bunurilor
urmdribile, recuperarea sumelor datorate de contribuabili, sau d:upd caz constatarea stdrii de
insolvabilitate.

in cazul persoanelor insolvabile care figureau in evidenlele direcfiei cu amenzi
neachitate, hu fost intocmite dosare, in vederea sesiz6rii insianlei de judecatE, pentru
transformarea alrrrenzilor contraventionale in munci in folosul comunitElii.
Activitatea organului fiscal este organizatd astfel inc6t se asigurd program prelungit de
funclionare a Biroului de relalii cu publicul. Astfel asigurdm program cu publicul la ghiqeele
Direcliei Finanfe Publice Municipale zilnicintre orele 8,00 - 18,00, iarvineri intre orele 08,00

- 14,00.
Totodatd in cadrul Biroului de relafii cu publicul al Direcliei Finanle Publice Municipale este
organizatd, activitatea de consiliere cetdfeni, la ghiqeu separat de cea de impunere, tocmai cu
intenlia de a facilita accesul cetdlenilor la informalii de naturd fiscalE, colegii afldndu-se
zilnic la dispozilia cetdlenilor cu informalii de naturd a ajuta in completarea formularelor ori
in clarificarea unor informatii neaccesibile.

in cadrul Biroului de relalii cu publicul s-a asigur at fumizarea de informafii utile
contribuabililor, in relafia lor cu organul fiscal, prin afiqarea unor infomaliilor pe mijloace de
vtzua,lizare.

in vederea inldturdrii cheltuielilor aferente furnizdrii de informalii la cererea BEJ, qi
eficientizirii colabordrii intre cele doud entitdli implicate in procedurile prealabile executdrii
silite, intre organul fiscal local Ei Camera Executorilor Judecltoreqti (CEJ) s-a incheiat un
protocol de colaborare care permite accesul automat al reprezentanlilor CEJ la informaliile
necesare executdrilor silite.

in cursul anului fiscal 20lg laghiqeul de impozite qi taxe locale au fost emise 56.321
chitanle in cazul pldjilor cu numerar, in valoare totald de 13.531.487 lei gi 6013 chitanle in
cazul pldlilor cu cardul bancar, in valoare totald de 3.632.106\ei.

In tot cursul anului 2019 casieriile ghiqeului de impozite gi taxe locale au lucrat cu
program prelungit in fiecare zi de lucru, numirul persoanelor care au efectuat activitate de
incasare a impozitelor gi taxelor locale fiind suplimentat periodic in funcfie de necesitSli.

Totodatd pentru deservirea corespunzdtoare a contribuabililor, in perioada 07 ianuarie
2019- 01 aprilie 2019, mai multi angaja\i din cadrul serviciului de urmdrire, incasare gi
eviden!6 financiar-fiscald, cu atribu(ii de recuperarea a obligaliilor fiscale neachitate in
termen, au desfEqurat activitate de incasare a impozitelor qi taxelor locale in acest fel fiind
asigurat in mod continuu prezenla a doi casieri, iar in perioadele de vdrf (intre orele 10.30-
14.30) a 3 casieri.



Pentru sprijinerea locuitorilor din satele aparfindtoare municipiului Sfdntu Gheorghe,
impozitele gi taxele locale stabilite pe anul 2019 auputut fi achitate in ziua de 13 martie20lg
la Chilieni gi in data de 14 martie 2019la Coqeni.

in cursul anului 2019 un nr. de 1248 contribuabili au achitat impozitele qi taxele locale prin
intermediul sistemului nalional electronic de platd online cu cardul bancar, incasirile fiind in
sumd de 400.036 lei. (www. ghiseul.ro).

D.F.P.M. asigurd reprezentarea juridicd a municipiului, respectiv al organului fiscal local in
cadrul dosarelor litigioase av6nd ca obiect contenciosul administrativ fiscal, contestalii la
executdri silite, insolvenfS. ln cursul anului 2019 consilierul juridic a asigurat reprezentarea
intereselor UAT in 99 de dosare litigioase, respectiv cu ocazia solufiondrii a 14 contestalii
administrative.

Conducerea direcfiei a asigurat program de audien!6 publicS in 26 de cazun ( la
cerere), in vederea solufiondrii divergen{elor pe cale amiabilS qi i4tr-un mod c6t mai eficient,
ocazie cu care, de fiecare datd,, a oferit consultanld fiscal[ pe spelele concrete prezentate de
persoanele audiate, rezultatul audierilor fiind consemnat in procese-verbale.

La sfdrqitul anului a fost reamenajatl compartimentul penrtu relafii cu publicul. Lucrdrile au
fost necesare in vederea creqterii gradului de confort qi vitezei de rezolvare a problemelor
locuitorilor. Valoarea lucr5rilor a fost de274371,56 lei cu TVA.

ln anul 2019 106 de intreprinderi Micro, Mici qi Mijlocii locale au beneficiat de ajutorul de
minimis, in valoare totalS de 1.327.171lei,

2)

Directia de Proiecte, Strategii qi Culturd este compus6 din:

1' B irour de Proi ecte 

:ffi i}.l1#:"f,Jtiffi cte, p o grame
Compartimentul de Achizitii Publice

2. Biroul de Invitlmdnt, Culturl
3. Biroul de Informaticd

1. BTROUL DE PROTECTE $r ACHtZrTtr PUBLTCE

1.1. COMPARTIMENTUL PROIECTE, PROGRAME

MISIUNEA :

Compartimentul Proiecte, Programe igi desftqoar6 activitatea in bazaLegiinr.339l2007
privind promovarea aplicirii strategiilor de management de proiect la nivelul unitaflor
administrativ-teritoriale judetene qi locale, avdnd atributii legate de elaborarea
documentatiilor necesare oblinerii finantdrilor gi managementul proiectelor."



ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI :

cuprinde, in principal, urm6toarele :

o identificarea, selectarea qi centralizarea ofertelor qi studiilor de proiecte cu

posibilitali de finanJare, intocmirea portofoliului de proiecte prioritare,

pregitirea procedurilor de accesare a fondurilor structurale
o coordonarea, organizarcagi derularea tuturor activitdlilor legate de elaborarea,

implementarea, qi urm[rirea proiectelor

REZULTATE:
tn anul 2019 in cadrul compartimentului qi-au desfbqurat activitatea 4 functionari publici,

Compartimentuluirespectiv trei consilieri gi un qef de birou. Pe parcursul anului in cadrul

Proiecte, Pro grame s -au realizat urmdtoarele :

- a fost finalizatdimplementareaadoud proiecte internalionale finanfate prin Programul

Transnational Interreg Dundrea, qi anume: proiectul ,,RARE Schimbarea

discurpurilor, schimbarea practicilor: Romii ca resursd pman6", (bugetul total al

proiectului fiind de 2,039,082.10 €, iar bugetul total al proiectului aferent Municipiului
Sfdntu Gheorghe in valoare de 124.705,20 C), respectiv,,YOUMIG - Imbundt6lirea

capacitalilor institulionale Ei promovarea cooperdrii in vederea aborddrii impactului

migraliei transnalionale a tineretului" (Bugetul total al proiectului este de 2,718,853.10

€, iar bugetul total al proiectului aferent Municipiului Sf6ntu Gheorghe este in valoare

de 89.397,50 €). Municipiul Sfhntu Gheorghe a fost partener in cele dou[ proiecte,

implementarea acestora a fost fiializatdin vara anului 2019. in cursul anului au fost

intocmite cdte doud rapoarte de progres pentru perioadele 4 qi 5 de implementare, suma

cheltuielilor eligibile s-au ridicat la 60.705,72 € (RARE), respectiv 40.470,32 €

(YouMIG).
- A continuat implementarea urmdtoarelor proiecte finanlate prin Programul

Operalional Regional 2014-2020 Axa prioritard 3 - Sprijinirea tranzi[iei cdtre o

economie cu emisii scdzute de carbon, Prioritatea de investilii 3.1 - Sprijinirea

eficienlei energetice, a gestionlrii inteligente a energiei qi a utilizdrii energiei din surse

regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clIdirile publice, qi in sectorul

locuinlelor, Operafiunea B - Cdairi Publice: "Reabilitare termicd la Liceul de Artl
"Plugor Srlndor" (valoare totalI 2.153.202,64 lei), "Creqterea calitdfii arhitectural-

ambiintale qi reabilitare termicd - Colegiul Nalional "Mihai Viteazul" - Intemat Ei Sal6

Festivitali" (7J62.742,71lei), "Creqterea calitafli arhitectural-ambientale, reabilitare

termicd Grddinila cu program prelungit "Gulliver", str. Dealului m.24" (1.590.952,73

lei), respectiv "CreEterea calitdlii arhitectural-ambientale, reabilitare termicd la $coala
Gimnazial6 "Gddri Ferenc", Grddinila Arv6cska" (2.I4L660,86 lei). S-a reuEit

contractarea serviciilor de proiectare, respectiv executarea lucrdrilor pentru primele

doud, pentru celelalte doudprocedurile de atribuire erauin diferite fazelafinalul anului.

- Au fost derulate activitili, elaborate documente in vederea pregdtirii qi depunerii

cererilor de finanlare in cadrul Axei Prioritare 4 Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile,

in cadrul Programului Operalional Regional 2014-2020. A fost sprijinit6 structura cu

rol de Autoritate Urbanila nivelul Municipiului Sfdntu Gheorghe, indeplinind rolul de

Organism Intermediar secundar (de nivel II) in toate activitdlile privind reprioritizarea

figelor de proiecte , actualizarea Documentului justificativ pentru finanlarea din fonduri

ESI 20 1 4 -2020 al municipiului S ffintu Gheorghe. Compartimentul a iniliat contractarea

serviciilor de elaborare sau actualizare al diferitelor studii necesare la documentalia

cererilor de finantare in cadrul POR AP 4.



In cursul anului 2019 au fost elaborate qi depuse urmdtoarele cereri de finanfare in
cadrul POR AP 4:
OS 4.1: Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfdntu Gheorghe prin investifii
bazate pe Planul de Mobilitate Urband Durabil5, proiect integrat in valoare totald de
127 .202.904,33Lei, care inglobeazd mdsuri de optimizare amobilitafli urbane prin cele
9 subproiecte componente (Modemizarea transportului in comun prin achizilionare de
autobuze electrice, Dezvoltarea re(elei de piste dedicate circulaJiei bicicletelor (Pistd
pe digul Oltului), Reabilitare qi amenjare cale de rulare a infrastructurii rutiere pe care
circuld transportul public, Modernizarea transportului in comun prin construirea unui
depou pentru vehiculele de transport public, Realizare infrastructurd de traversare a
Rdului Olt dedicatd mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal qi cu bicicleta (Str.
Micd - Str. Lalelei), Realizare stafie de caplt qi modernizarea sta1tiilor de autobuz pe
traseul de transport public, Modernizarea transportului in comun prin implementare
sistem de management informatizat + Implementare sisteme de management al
traficului, Realizare terminal de transport public urban/ judelean/ interjudefean, Sistem
de inchiriere biciclete (bike-sharing). ,

OS 4.2: Reconversia qi refunclionalizarcaterenului in jurul lacului din Cartierul Gdrii,
valoarea totald a proiectului fiind de 17 .755.587,70lei
OS 4.3: Extinderea relelei de alimentare cu apd potabild gi de canalizae menajerd in
zonele marginalizate ale cartierului 6rko (2.112.639,19lei), Amenajare parc - Cartierul
Ciucului (2.003.920,71 lei), Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului
(1.913.554,05 lei), Amenajare terenuri de sport- Cdmpul Frumos (1.295.454,09lei)
OS 4.4: Demolarea grddinilei nr.7 qi construirea unei noi clddiri pentru grddinila de pe
strada Orban (1.698.447,11 lei

Cu exceplia proiectului de canalizare in Cartierul 6rk6, pentru care alocarea
financiard dedicatd Municipiului nu a fost suficientd, toate cererite de finanlare
susmenfionate depuse pe apelurile POR AP 4 au fost selectate pentru finanlare qi au
ajuns in etapa precontractuald, la fel ;i cele trei proiecte depuse in 2018 in cadrul POR
AP 4, qi anume: in OS 4.4 proiectul "Reabilitarea qi extinderea Grddinilei cu program
prelnngit Korosi Csoma Siindor", valoarea totalS a proiectului: 2.209.798,19 lei,
respectiv proiectul cu titlul "Construire grddinili qi creqd - C6mpul Frumosl', valoarea
totald a proiectului: 2.346.626,06 lei, iar in cadrul OS 4.5 proiectul cu titlul
"sistematizare verticaldla Liceul Tehnologic Economic Administrativ,,Berde Aron",
a cdrui valoare totald se ridicd la 3.679.068,44 lei. in etapele de verificare Ei
precontractare au fost solulionate numeroase solicitdri de clarificare venite din partea
finanfatorului, au fost efectuate vizitele pe teren qi aprobate de cdtre Consiliul local
cheltuielile legate de proiecte, urm6nd ca in primele luni ale anului 2020 sdfie semnate
contractele de finanfare.
A fost demaratd actualizarca documentaliei tehnice privind reabilitarea termicd a $colii
generale V6radi J6zsef, o cerere de finanlare in acest sens va fi elaboratd qi depusd la
apelul Programului de Energie in Romdnia, derulat prin EEA qi mecanismul Financiar

il;ffit#T'13!?rl;"sunt patru cereri de rinanfare referitoare la reabiliatrea termici
a unor blocuri, oportunitatea de finanlare se va deschide prin POR 3.1.A.
A continuat implementarea proiectului internafional "CLEVER Cities - Proiectarea
participativl a solu{iilor ecologice ajustate la nivel local pentru regenerare cu valoare
addugatd,, inclusivr din punct de vedere social in oraqe", finanfat prin Programul
Horizon 2020, valoarea bugetului aferent municipiului Sfrntu Gheprghe se ridicd la
81.125 EUR, durata proiectului este de 5 ani;



A fost elaboratd cerere de finanlare pentru co-finanlareaZilelor Sfdntu Gheorghe prin
programul central al Funda(iei Bethlen G6bor din Ungaria, s-a obfinut o finanfare in
valoare de 1.000.000,00 forin{i,
A fost elaborat gi aprobat spre finanlare proiectul "Galopiada secuiascd 2019", co-
finanfarea oblinutd din partea Funda]iei Bethlen G6bor din Ungaria a fost in valoare
totald de 1.000.000,00 forinti
A fost depusd la Fundafia Bethlen Gribor din Ungaria qi admisd cererea de finanlare
privind co-finanfarea lucrdrilor pentru un manej acoperit la Benedekmezl, valoarea
finanldrii nerambursabile este de 7.000.000 HUF.
A fost elaboratd qi depusd la Agenlia Fondului de Mediu cererea de finanlare cu titlul
,,Statii de reincdrcare pentru vehicule electrice in Municipiul Sfdntu Gheorghe", cu o
valoare total[ de 471.039,00 lei.
Pentru proiectele aflate infaza ex-post au fost intocmite 10 Rapoarte de durabilitate qi

au avut loc tot atdteavizite de monitorizare a reprezentanlilor ADR Centru.
Angajatii compartimentului, in calitate de manageri sau asistent manageri in cadrul

echipelpr de implementare au participat qi participd la implementarea proiectelor

contractate sau la activitdlile legate de cererile de finanlare aflate in curs de elaborare

sau in diferite faze de evaluare. Activitatea lor se desftgoard conform figelor de post

din cererile de finanfare.

Pe parcursul anului 2019, prin colaborare cu specialigtii de resort gi consultanti au fost

intocmite peste 200 de adrese, clarificdri, completdri, modific6ri, solicitiri, revizuiri qi

notificdri, conform instructiunilor gi solicitdrilor de cdtre AgenJia pentru Dezvoltare

Regionali, a AutoritSlilor de Management, sau de c6tre alte organe.

ln vederea aprobdrii documentaliilor tehnico- economice, a proiectelor gi cheltuielilor
legate de proiecte qi a modificdrilor survenite pe parcursul evaludrii qi implement6rii
proiectelor au fost preg[tite peste 20 de proiecte de hotdrdri qi rapoarte de specialitate.

Pentru proiectele aflate in implementare au fost intocmite qi transmise notificAri, cereri

de rambursare, rapoarte trimestriale de progres, au fost depuse dosare de achizilie
procedurald - peste 40 de documente

Angajalii compartimentului au participat, in calitate de reprezentanti ai Primdriei

Municipiului Sfdntu Gheorghe, la gedinle de lucru, conferinle, sesiuni qi consfrtuiri
privind modalitalile de dezvoltare regionald gi oportunitdtile de finanlare oferite de

fondurile structurale, implementarea gi managementul proiectelor, organizateinSffintu
Gheorghe, Sibiu, Alba Iulia, respectiv au participat la evenimentele internalionale din

cadrul proiectelor transnafionale.

Au fost intocmite diferite situalii, rapoarte sau prezentdri referitor la investiliile gi

proiectele in derulare, solicitate de Consiliul Judetean Covasna, Institulia Prefectului

Covasna sau Agenfia pentru Dezvoltare Regioanl6 Centru din Alba Iulia gi s-a r[spuns

la diferite sondaje de opinii lansate de institu{iile de specialiate sau firmele de

consultanlS.

in permanentd s-a studiat legislalia referitor la domeniul de activitate, ghidurile

solicitanlilor, normele qi instruc{iunile specifice activitd}ilor biroului
Au fost executate alte sarcini curente prirnite din partea conducerii.



1.2.
MISIUNEA:
Or ganizarea gi derularea

COMPARTIMENTUL DE ACH.IZITII PUBLICE

procedurilor de achizilii publice.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI :

Etapele procedurii de achizilie public[:

qi aprobare obfinere credit

achiziliei; pozilie in programul anual al achiziliilor publice; alegrea tipului procedurii
atribuire; notd justifi cativl privind aplicarea procedurii respective

stabilirea cerinlelor minime de calificare referitoare la situafia economicd qi financiard
sau l3 capacitatea tehnicd qi, sau profesionalI; stabilirea cliteriului de de atribuire gi

elaborarea notei justificative cu privire la aceasta; frnalizarea fiqei de date a achizitiei;
frnalizarea documentatiei de atribuire prin semndtura electronicd

cdtre pagina de intemet al Pimbriei Mun. Sffintu Gheorghe

elaborarea ofertelor; primirea contestaliilor dac6 este cazul; primirea qi inregistrarea
ofertelor

conflictul de interese; verificarea condiliilor de eligibilitate, clarificare, corespondenla
tehnicS gi financiarS; solicitarea de clarificdri privind oferta dacd este cazul; aplicarea
criteriului de atribuire; stabilirea ofertei c6qtigdtoare; elaborarea raportului gi

aprobarea acestuia

privind rezultatul procedurii de atribuire; primirea gi inregistrarea contestaliilor dacd
este cazul

contractulului; 1 exemplar la contabilitate, I exemplar la ofertant cdqtig6tor, 1

exemplar la dosarul achizi\iei publice

REZULTATE:
L 

"rrt 
2019l" 

"adrul 
compartimentului gi-au desftqurat activitatea 3 funclionari publici, qi

sunt vacante 2 functii publice de execuJie.

Legislalia aplicatd in domeniul achiziliilor publice este:
* Legea nr. 98 din 19 mai 2016, privind achiziliile publice, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare
* Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile gi cdile de atac in materie de

atribuire a contractelor de achizilie public6, a contractelor sectoriale qi a contractelor
de concesiune de lucrdri qi concesiune de servicii, precum gi pentru organizarea gi

funclionarea Consiliului Nalional de Solutionare a Contesta{iilor



* Hotdrdrea nr. 395 din 2 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
public6/acordului-cadru din legea w. 98 1201 6 privind achiziliile publice

i, decursul anului 20lg compartimentul de achizilii publice din cadrul Primdriei
Municipiului Sfdntu Gheorghe a demarat qi a finalizat un numdr total de 16 proceduri
(proceduri simplificate online -15 buc, licitalie deschisS-l buc) cu o valoare totalS ftrA TVA
de 36.901 .369,151ei, din care:

{. 4 proceduri pentru achizilionare produse in valoare totald frri TVA de 1.589.989,27
lei

* 6 proceduri pentru achizilionare de servicii in valoare totald fbrd TVA de
t.619.723,45Lei

* 6 proceduri pentru achizilionare de lucrdri in valoare totalS ftrI TVA de
29.543.173,43 lei

Un numlr de incd 18 proceduri (lucrdri-6 buc, servicii -9 buc,,produse-3 buc) s-au mai
demarat in ddcursul anul 20 1 9, gi se afld in fazele de evaluare proceduri sau sunt in agteptare
de validare

in conformitate cu normele de aplicare HG 39512016 a Legii 9g12016 privind achiziliile
publice, au fost atribuite prin cumpdrare directd un numdr de 936 achizilii, in valoare totalS
ftrA TVA de 7 .870.757,31 lei, din care :

online -un numSr de 544 achizi\ii in valoare totald fbrA TVA de 5.210.164,34Lei
offline- un numdr de 392 achizilii in valoare totalS fuA TVA de 2.660.592,97 lei

Procedurile de achizi{ii publice s-au desflqurat conform procedurii opera}ionale privind
atribuirea contractelor de achizilie public6.

2. BTROUL DE iNVAlAVrANr, CULTURA

MISIUNEA:
Asigurd implementarea hotdrdrilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Sffintu

Gheorghe, a dispoziliilor emise de Primarul Municipiului Sf6ntu Gheorghe, care privesc
activitatea instituliilor de invdfdmdnt preuniversitar qi instituliilor de culturd profesioniste
subordonate, urmdrind ridicarea nivelului calitativ al actului educational, respectiv cultural in
Municipiul Sfdntu Gheorghe.

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI :

preuniversitar, a implementdrii hotlrdrilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului
Sfdntu Gheorghe, a dispoziliilor Primarului, care privesc activitatea'celor 18 de

institulii de invd!6m6nt preuniversitar, in domeniile, condiliile qi limitele atribufiilor
reglementate prin dispoziliile Legii educafiei nalionale nr. 112001, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare.

sarcinilor primite.



hotdr6rilor adoptate de Consiliul Local al Municpiului Sfdntu Gheorghe, a

dispozifiilor Primarului, care privesc activitatea celor 3 de institu{ii de culturd
profesioniste aflate sub autoritatea deliberatiwlui Municipiului Sffintu Gheorghe, in
conformitate cu atribufiile reglementate prin dispoziliile O.U.G. m. 18912008 privind
managementul instituliilor publice de cultur6, cu modificirile Ei completdrile
ulterioare ;i H.G. ff. 130112009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizarc gi desfrEurare a evaluirii managementului, modelului-cadru al caietului de

obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum qi modelului-cadru
pentru contracte de management, pentru instituliile publice de cultur6.

performanfelor manageriale ale celor 3 conducdtori ale instituliilor de culturd
profesioniste aflate sub autoritatea deliberativului Municipiului Sfdntu Gheorghe,

asumate prin anexa nr. 1 (program cultural), anexa nr. 2'(indicatori economice), ;i
anexa nr. 3 (indicatori culturali) la Contractele de management, incheiat intre
Consiliul Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe qi cele 3 manageri ale instituliilor
de cultur6, ca uflnare a numirii acestora pebazl, de concurs de plan de management.

culturii in conformitate cu legislalia in vigoare.

nerambursabild de la bugetul de stat qi/sau de la bugetul locale, reglementate de

legislafiile in vigoare.

situaliei juridice a instituliilor de invdfdmdnt preuniversitar.

* In anul bugetar 2019 am {inut in mod permanent legdturd strdnsd cu toate institu}iile
de invi{dmdnt preuniversitar de stat din municipiul SfAntu Gheorghe qi am avut in
vedere rcalizarea bugetului alocat capitolului de 'finvdtdmdnt", prin consultarea

conducerii qcolilor qi a grddinilelor din municipiu.

t. S-a organizat evaluarea managementului celor 3 institulii de cultur6, S-a organizat
evaluarea finald, precum qi analizarea noului proiect de management depus, de cdtre

dna. Popa Anna-M6ria, managerul Teatrului ,,Andrei Mureqanuo' Sffintu Gheorghe

* S-a organizat pregdtit qi s-au derulat programele, proiectele qi acliunile culturale din
finanlare nerambursabild de la bugetul local, precum qi Bursele "Sfdntu Gheorghe"

REZULTATE:
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t Au fost pregdtite3T de proiecte de hotdrdri in domeniul invSl6mdntului preuniversitar

qi al culturii in conformitate cu legislafia in vigoare.

, S-a verificat lunar rapoartele financiare depuse de cdtre Asocialia Kir6lypingvinek

J6gkorong Klub privind programul ,,Iniliere in sport".

* Colaborare permanentl cu instuliile culturale din orag, cu cinematograful Ana qi cu

Institutul Balassi

* Pe parcursul anului am avut 1000 de vizitatori pentru expoziliile din incinta Casei cu

Arcade. La inaugurdri au participat 137 persoane. in incinta Casei cu Arcade au awt
loc 5 expozifii.

* tn Centrul de Arte Plastice au avut loc 9 expozifii,la care au participat 1435 de

vizitatori, La inaugurdri au participat 433 persoane. 
,

in anul 2OI9 aufost selectate 155 elevi pentru Centru de Excelenl6 Judelean Covasna.

CJEXCV are rolul de a elabora gi aplica strategii qi politici pentru seleclia, pregdtirea,

suslinerea, motivarea copiilor qi a tinerilor capabili de performanle inalte, precum qi pentru

seleclia qi motivarea cadrelor didactice pentru desfrqurarea activit6tilor de inalti performan{d

Selectarea copiilor qi tinerilor capabili de performante inalte s-a rcalizat printr-un test de

evaluare a nivelului cognitiv la disciplinala care au dorit sd participe la pregdtire Ei printr-un

test privind creativitatea, motiva{ia pentru activitatea de excelen!6.

Cursurile au fost organizate dup6 masd de luni pdni vineri, cu activitdli speciale (limba
englezd, informaticl) gi aplicafii de teren (biologie, studiul mediului) sdmbdtS. Tematica

cursurilor de pregdtire au fost stabilite pe baza reglement[rilor qi metodologiilor in vigoare,

lindnd cont de faptul cd scopul acestor activitSli este pregdtirea elevilor dotafi, cu motivafie
puternicd pentru studiu, elevi care participd la diverse concursuri, manifestd interes deosebit
pentru o disciplind sau domeniu al qtiinlei qi sunt dispugi sd depun[ un efort in plus, dupd

orele de curs.
Pentru diversificarea aborddrii unor teme legate de qtiinlele moderne qi IT, a fost realizat o

colaborare cu organizalia de specialitate "IT Cluster" care intruneEte specialiqti IT cu rezultate

deosebite qi experien{d bogati in domeniu. Astfel activitAtile grupei de informaticd au alternat

orele de teorie cu cursurile aplicative conduse de specialiqtii IT Cluster.

Evaluarea finald a elevilor s-arealizatpebaza uni test de specialitate,rczultatele oblinute la

concursuri, realizareatemelor qi a proiectelor, conform ROI. Elevii care au urnririt acest curs

au obfinut rezultate semnificative, ca medalie de bronz fazanalionald a olimpiadei de frzicd,

, locul I . Olimpiada de Biologie, faza jude\eand, loc I. Olimpiada de limba englezd, faza
judefeanS.
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In anul 2019 s-au rcalizat urmltoarele investilii in institufiile de inv6]5m6nt:

o ColegiulNafional,,MihaiViteazul"

o $coalaGimnaziali,,Varadi J6zsef'

o Grddinila cu Program Prelungit "H6fehdrke"

o Liceul Teoretic "Mikes Kelemen'

o $coala Gimnaziali "Ady Endre"

o LiceulTehnologic'oConstantinBrdncugi"

o Liceul Tehnologic Economic "Berde Aron"

t2



o Colegiul Nalional "Sz6kely Mik6"

o Centrul Juedefean de Excelenfd Covasna

o Grddinira,,Gulliver"

o Liceul Teologic Reformat

o Grddinila cu Program Prelungit "Benedek Elek"

3.570 lei

o $coala Gimnaziats "Gddri Ferenc"

:
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Liceul de Arte "Plugor Siindor"

Grddinila "Csipike"

$coala Gimnaziald,,,Nicolae Colan"

anexatd sllii de sport - 109.740 lei
sport qi ftnalizarea construcfiei

3. COMPARTIMENTUL INFORMATICA

MISIUNEA:
Men{inerea in funcfiune a echipamentelor IT

routere, switch-uri, releaua local6) din punct de vedere
vedere hard.

(calculatoare, imprimante, scanere,
soft, in unele cazuri qi din punct de

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI :

informatice. Configurare servere, calculatoare, multifunclionale, imprimante, switch-
uri. Actualizdri sisteme de operare, baza de date, programe informatice. Salvarea
periodicd a datelor, a bazelor de date de pe servere. Recuperare date de pe
calculatoare, stick-uri gi alte dispozitive de stocare.

angajalilpr primdriei .

municipal, privind sistemul electronic de votare, totodat6 inregistreazd digital
materialul vocal al qedinfei. Asigurare asistenfd tehnicd la sala de qedinfd cu alte
ocazii.
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* in cadrul biroului de informaticl au avut loc urmdtoarele
o intervenJii hard:142

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

asistat la reorganizatearack-ului cu switch-uri care asigUrl conexiunea
la toate birourile Primdriei
asamblat rack qi populat servere, UPS-uri, NAS-uri qi cu un switch
pus in funcliune inc6 doud UPS-uri mai mari pentru ca serverele 9i alte

echipamente IT sd fie protejate

o interventii soft: 1968
instalat/ dezinstalat software/hardware
instalat/ reinstalat sisteme de operare
instalat servere virtuale
rezolvatprobleme soft
setaVmodificat setdri re{ea
actualizat calculatoare qi alte echipamente IT
actualizat sisteme d eoperare, software, drivere
devirusat calculatoare
realizatbackup date
recuperat date pierdute
creat conturi utilizator e-mail,ClD,INS

Alte activitlti:

Sunt membru in Comisia pentru Administrarea domeniului public qi privat, patrimoniu,

economic, buget, finanfe, agricultur6 gi dezvoltare regionald ( am participat la 23 qedin{e

din29 ) , qi Comisia pentru invit6mdnt, culturl qi qtiinld ( am participat la 13 qedinte din
17 ) . Am participat la 16 qedinle extraordinare gi 11 gedinte ordinare ale Consiliului Local
( 27 gedinte din cele 30 ) .

Am fost preqedintele Comisiei de Evaluare a Proiectelor Culturale :

- Am sprijinit un total de 98 proiecte in domeniul cultural intr-o valoare totald de

449.993lei

Am participat activ in echipa de organizare a activitdlilor qulturale din municipiu ca Zilele
Sf. Gheorghe, comemorarea zilei de 15 martie, 6 octombrie qi 23 octombrie, Ziua

Copilului.
Am rdmas in continuare preqedintele Asocia[iei Vadon.

La ultima qedinlS a Consiliului Local am premiat bursierii Sfhntu Gheorghe din 2019

( fiind membru in Comisia de Evaluare a Burselor Sfintu Gheorghe ) .

Am organizat impreunS cu Consiliul Judelean Galopiada Secuieascd , una din cele mai

reugite programe ale anului prin Asociatia Vadon.
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Am coordonat activitdlile de reprezentue a oragului de cdtre elevi la diferite evenimente

in fard qi in str6in6tate . Au avut loc urmdtoarele deplasdri :

- Participarea a 6 elevi qi 2 profesori ai $colii Gimnaziale "V6radi J6zsef' la tabdra

pentru elevi din Balatonlelle
- Particip areaa6 elevi qi 1 profesor al Colegiul Nalional "Sz6kely Mik6" la o festivitate

or ganizatd la F erencvaro s
- Participarea a 12 elevi qi 2 profesori al Liceului Teoretic "Mikes Kelemen" la un

campionat de futsal organizat la Veszprdm
- Participxea a 6 elevi qi 1 profesor din Ferencvaros impreund cu 34 de elevi qi 4

profesori ai Liceului de Arte"Plugor S6ndor" in tabdra de copii din Benedel<nezl
- Am primit vizita,impreund cu elevii Colegiului Nalional "Sz6kely Mik6" a 62 de elevi

din Veszprdm

Primdria de la Ferencv6ros a oferit o burs6 de merit elevei Krecht Hanna Regina din

Colegiul Nafional "sz6kely Mik6" in valoare de 100.000 Ft. .

inbaza Dispoziliei 61512019 din 17 aprilie indeplinesc atribufiile directoriale in cadrul

Direcliei de Asistenl6 Social6. in acest timp a fost reorganizatd organigrama insituliei pentru

o mai clard repartizare a atribufiilor in vederea rczolvarea c6t mai eficienti a problemelor

cetdlenilor.

Direc{ia de Asistent5 Sociald este serviciul public de asisten}d sociald de interes local

cu personalitate juridic6 care funclioneazd sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului
Sfhntu Gheorghe, fiind infiinlatl in bazaHotdr6rii nr. 14912001.

1. Compartiment Social
2. Compartiment Protec{ia gi Promovarea Drepturilor Copiilor gi a Persoanelor cu

Handicap
3. Oficiuljuridic
4. Compartiment Contabilitate, Finante
5. Compartiment Resurse Umane
6. Cantina Sociald
7. Creqd cu program de lucru zilnic
8. Centre sociale din municipiul Sfdntu Gheorghe

8.l.Locuinfe sociale
9. Ad[post de Noapte

in cursul anului 16 persoane au primit ajutoare de urgen!6 in,valoare totald de 39460 lei qi a

fost acordati consultanfd lunar a 1150 persoane ftrd venituri in familii care solicitau diferite

forme de sprijin.
Cu privire la acordarea alocaliei de stat pentru copii au fost depuse 599 de celeri qi au fost

acordate 320 tichete sociale pentru stimularea participdrii in invitdm6ntul preqcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate.
Un ajutor semnificativ ete funcfionarea cantinei sociale, din care in acest an au beneficiatl22
p.rro*., din care 9 persoane au contribuit cu 30% din venitul net realizat tn total au fost

impirfite 2956 po4ii.
Un alt aspect important de menlionat este creqa ia care frecvenla pe anul 2019 a fost de 70%..
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AdSpostul de Noapte asigura condilii corespunzat oare de.caza.re pe timpul noptii persoanelor

tur.'r" posedl spaliu de locuit gi au domiciliul sau reqedinla in Sf' Gheorghe'

Beneficiar al Addpostului de Noapte poate fi: orice persoanA, care a implinit vdrsta de 18 ani

* r"". dovedi ,, do",r,,,.nt faptul cA este localnic in Sfhntu Gheorghe. Efectivul permis

.rie ae maximum 30 de bSrbatiqi maximum 30 de femei'

2019 Cre$a *

IANUARIE 494

FEBRUARIE 621

MARTIE 819

APRILIE 715

MAI 841

IUNIE 732

TULIE 7tt
AUGUST

SEPTEMBRIE 437

OCTOMBRIE 513

NOIEMBRIE 597

DECEMBRIE 334

* La creqa d. ro ea numdrului zilnic de

copll ... ,

Grad tabelul urmStorIrri td din tabelul urmator:

2019 Adipost de noapte

IANUARIE 35

FEBRUARIE 35

MARTIE 35

APRILIE 35

MAI 25

IUNIE 25

IULIE 25

AUGUST 25

SEPTEMBRIE 25

OCTOMBRIE 35

NOIEMBRIE 35

DECEMBRIE 35

pebazaHot[rarii 3OllZOlg a fost rcalizatdo nou[ repartizare a locuinlelor sociale. Pentru

opti*irur.u cheltuielilor contractele semnate prevdd asigurarea cheltuielilor de lumin6' gas'

ap6 de c[tre benef,rri;;. i" ;;entul de fa16 mai este o locuin!6 social6 disponibil6 qi 6

pesoane sunt pe lista de aqteptare.

Au fost renovate 5 cabinete dentare din qcoli, a fost achizilionat aparat nou qi mobilier nou,

in valoare totald de 135.000 lei'
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Direcfia de Asistentd SocialSin scopul realizdrii obiectivelor colaboreazd cu mai multe ONG-
uri:

o Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez in Rom6nia, Filiala Sfdntu Gheorghe, in
programele

33 de persoane

de persoane
o Asocialia Caritas- Asisten{I Social[, filiala oryaniza[ie Caritas, Alba Iuliain programul

"Centru de zi pentru copii provenind din familii aflate in dificultate" . program cu
valoarea de 4l.664lei din care au beneficiat 41 de persoane

o Fundatialzabella- ingrijire la domiciliu- valoarea programului este de 26.6791ei din
care au beneficiat 6 persoane

o Fundalia Creqtin6 Diak6nia, Filiala Sfdntu Gheorghe in programele

... beneficiat 19 de persoane ,

persoane cu dizabilitdli"- valoarea progannului este de 130.700 lei din care au

beneficiat 35 de persoane
o Asocialia de promovare a sdndtdtii mentale "Es6ly Lelki Eg6szs6gv6d6 Egyestilet" ,

prin Programul "inceput sigur " pentru imbun6t6firea calitdlii viefii romilor preqcolari
din cartierul Ork6 in municipiul Sfhntu Gheorghe-valoarea programului a fo.st de

182.547 lei din care au beneficiat 2l de persoane

Eva-Judit
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