Györfi Júlia
consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș

RAPORT DE ACTIVITATE
iunie 2016 – decembrie 2016
Membru în:
-

Comisia de specialitate pentru administrație publică, protecție socială, juridică, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, probleme de minorități și
culte

-

Comisia pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din case
retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru tineri destinate închirierii.

-

Consiliul Consultativ al Serviciului social cu cazare ”Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu
Mureș”.

-

Comisia de evaluare și jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr.34/1998 referitoare la
acordarea unor subvenții asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și
administrează unități de asistență socială.

-

Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ: Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”,
Grădinița nr.7, Grădinița ”Rândunica”, Grădinița ”Licurici” și Liceul Tehnologic ”Gheorghe
Șincai”.
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Subsemnata Györfi Júlia am fost aleasă consilier în Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureș,
candidând din partea Partidului Oamenilor Liberi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. Fiind la primul
mandat de consilier local și neavând încă experiență, ca la orice început de drum, și la mine activitatea a
demarat prin cunoașterea domeniului în care urma să activez, precum și prin acomodarea cu noua poziție.
În scurta perioadă de mandat de doar șapte luni, activitatea mea fiind mai ales în domeniul social,
am fost prezentă:
- la toate cele 6 ȘEDINȚE DE PLEN convocate în perioada iunie-decembrie 2016. Nu am înțeles
logica după care, în luna decembrie, primarul municipiului Tîrgu Mureș a decis neconvocarea
ședinței de plen a Consiliului Local.
- la toate cele 5 ȘEDINȚE DE PLEN EXTRAORDINARE.
- la 21 din cele 23 de ȘEDINȚE DIN COMISIA DE SPECIALITATE ale comisiei pentru administrație
publică, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenești, probleme de minorități și culte. Cele 2 absențe înregistrate s-au datorat deplasării
mele la tratament de recuperare (fiind persoană cu dizabilitate locomotorie) în stațiunea Tușnad,
absență motivată și cu documente.
- la 2 din cele 3 ȘEDINȚE ale comisiei pentru analiza solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru
chiriași din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru tineri destinate
închirierii. Singura absență s-a datorat unor cauze obiective, data ședinței fiind anunțată prea
târziu pentru a-mi putea reorganiza programul.
- la singura ȘEDINȚĂ a Consiliului Consultativ al Serviciului social cu cazare ”Căminul pentru
persoane vârstnice Tîrgu Mureș”.
- Comisia de evaluare și jurizare a proiectelor depuse în baza Legii nr.34/1998 referitoare la
acordarea unor subvenții asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și
administrează unități de asistență socială nu a fost întrunită, nefiind organizată în a doua parte a
anului 2016 nicio sesiune de aplicare de documentații pentru subvenționare în baza Legii
nr.34/1998.
- la toate ȘEDINȚELE consiliului de administrație de la Liceul tehnologic „Gheorghe Șincai”
- în afară de 3, la toate ȘEDINȚELE consiliului de administrație de la Școala Gimnazială „Liviu
Rebreanu”, Grădinița nr.7, Grădinița „Rândunica” și Grădinița „Licurici”. Cele 3 absențe s-au
înregistrat fie pe motiv de boală, fie din cauza suprapunerii cu alte ședințe ale comisiei de
specialitate.
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Menționez că în unitățile de învățământ unde sunt membră în consiliul de administrație, țin
legătura cu directorii școlilor și prin telefon sau făcând vizite și în afara ședințelor de consiliu, pentru
obținerea de informații legate de necesitățile lor. În toată activitatea depusă în consiliile de administrație
din unitățile de învățământ am căutat să îmi aduc aportul în soluționarea problemelor cu care se confruntă
școlile din orașul Tîrgu Mureș, fiind atentă și la necesitățile lor materiale, atât pentru achiziții de bunuri și
servicii, cât și pentru reparații. Am purtat mai multe discuții cu reprezentanții Direcției Școlilor din cadrul
Primăriei încercând soluționarea problemei apărute cu asfaltarea curții școlii de la Gimnaziul „Liviu
Rebreanu” unde, din păcate, nu am avut succes din cauza indolenței celor din aparatul primăriei. Deși,
prin grija consilierilor locali, au avut disponibilă suma de bani necesari pentru realizarea lucrărilor nu au
reușit să demareze lucrările din timp, înaintea începerii perioadei de iarnă.
Luând cunoștință de necesitățile financiare ale Liceului tehnologic „Gheorghe Șincai”, precum și a
faptului că au depus mai multe cereri pentru obținerea de fonduri în vederea achiziționării de mobilier
școlar în 3 clase și 1 laborator, am depus în comisia de specialitate la rectificarea bugetară din luna
noiembrie un amendament prin care am solicitat alocarea sumei de 40.000 Lei către Liceul tehnologic
„Gheorghe Șincai” pentru achiziționare de mobilier. Pornind de la amendamentul meu și după discuțiile
din ședințele comisiilor de specialitate s-a votat în ședința de plen din luna noiembrie câte 50.000 Lei
pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din Tîrgu Mureș. La sfârșitul anului am putut constata
cu stupoare că aparatul Primăriei nu a pus în aplicare această Hotărâre a Consiliului Local, Direcția Școlilor
din cadrul Primăriei nevirând acești bani către școli. Au oferit doar promisiuni!
CE PROIECTE AM INIȚIAT
În cadrul ședinței din Consiliul Local din luna august, am depus un amendament în care am cerut
realocarea sumei de 218.000 Lei către Serviciul Public de Asistență socială, care urma să fie repartizată
după cum urmează:
suma de 68.000 Lei pentru achiziționarea a 2 autoturisme de serviciu.
suma de 150.000 Lei pentru realizarea Analizei de nevoi sociale a populației și harta
prestatorilor de servicii sociale a municipiului Tîrgu Mureș.
Expunere de motive:
1. Actualmente numărul de mașini în acest department este insuficient, iar deplasarea cu
autobuzul a asistenților sociali este ineficientă ca timp alocat pentru fiecare caz social în parte și
insuficient din punct de vedere al numărului de cazuri sociale ce trebuiesc rezolvate. Cazurile
sociale, rezolvarea situației lor trebuie să fie abordată cu celeritate.
2. Realizarea Analizei de nevoi sociale a populației și harta prestatorilor de servicii sociale a
municipiului Tîrgu Mureș are ca scop evaluarea nevoilor de asistență socială din municipiu,
precum și în ce măsură oferta de servicii sociale publice și private acoperă nevoile de asistentă
socială ale grupurilor vulnerabile din oraș. Acest studiu va sta la baza strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale ale municipiului pentru perioada 2017 – 2020, a eventualelor nevoi de reformă
în cadrul SPAS, precum și a alocărilor bugetare pentru asistența socială a municipiului pentru
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perioada ce urmează. Acest studiu este indispensabil pentru construcția pe baze factuale, pornind
de la nevoile reale ale cetățenilor, a sistemului de asistență socială pentru grupurile vulnerabile
din oraș.
Amendamentul a trecut cu unanimitate de voturi în Consiliul Local, am obținut aceste sume, însă
Primăria municipiului Tîrgu Mureș nu a pus în aplicare achiziționarea celor 2 mașini până la sfârșitul anului
2016. Am primit promisiuni că se vor demara achizițiile în 2017.
***
În data de 11.10.2016 în sala de protocol a Primăriei, la inițiativa mea, a fost organizată ședința
consultativă cu conducerea Serviciului Public de Asistentă socială din cadrul Primăriei mun. Tîrgu Mureș
și a ONGurilor prestatoare de servicii sociale în vederea realizării caietului de sarcini pentru demararea
studiului „Analiza de nevoi și Harta prestatorilor de servicii din domeniul social”. Intr-un număr destul de
mare au răspuns invitației cele mai cunoscute ONG-uri care activează în Tîrgu Mureș în sfera socială. Cu
toții au salutat ideea de a ne așeza împreună la masă pentru a discuta și a găsi soluții la problemele și
nevoile cu care se confruntă persoanele din grupurile vulnerabile. Tot așa, cu toții am fost conștienți de
faptul de cât de importantă este realizarea acestui studiu și în ce măsură va fi de ajutor atât pentru
instituțiile publice, cât si pentru organizatiile nonguvernamentale în:
– Analiza și identificarea de soluții pentru zonele marginalizate ale orașului (pungile de sărăcie)
– Identificarea prestatorilor de servicii sociale, cât și măsura în care oferta de servicii sociale
publice și private acoperă nevoile de asistență socială ale grupurilor vulnerabile din oraș.
– Realizarea analizei de nevoi reale și complexe ale persoanelor din grupurile vulnerabile și
indentificarea de soluții pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.
– Identificarea de persoane din grupurile vulnerabile care nu beneficiază nici de servicii sociale,
nici de beneficii sociale (exclușii sociali)
– Dezvoltarea și reforma Sistemului de servicii sociale din Tîrgu Mureș.
Pentru mine a fost o experiență plăcută această muncă în echipa și sunt convinsă că doar așa vom
putea avansa în dezvoltarea societății noastre. Cu instituții și oameni cărora le pasă de cel de lîngă noi!
După ce s-au examinat documentele de lămurire privind metodologia de lucru propusă, pentru
realizarea caietului de sarcini a unui astfel de studiu s-au trasat pașii de urmat. S-a organizat un grup
restrâns de lucru din reprezentanții Primăriei, reprezentanții ONGurilor, cât și subsemnata și după un
grafic de timp stabilit s-a realizat caietul de sarcini pentru demararea studiului Analizei de nevoi si Harta
prestatorilor de servicii din domeniul social.
Caietul de sarcini a fost predat SPASului pentru demararea procedurilor de licitatie.
***
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Tot în luna octombrie am răspuns solicitării cu nr. 1114 din 07.10.2016 venită din cadrul aparatului
de lucru din Primărie privind adoptarea bugetului pe anul 2017 și am depus următoarele PROPUNERI LA
BUGETUL ANULUI 2017
Capitolul 6702 59 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – 2.000.000 Lei – din care
suplimentarea fondului pentru subventionarea serviciilor sociale ale unităților de asistență
socială ale asociațiilor și fundațiilor conf. L34/1998 în sumă de 430.000 Lei
Și am propus includerea în Buget la Capitolul 51.02 ARHITECT ȘEF – realizarea SF pentru
accesibilizarea a clădirii Primăriei mun. Tîrgu Mureș, în suma de 50.000 Lei și realizarea SF pentru
accesibilizarea clădirii Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” în sumă de 50.000 Lei
Expunere de Motive: Aceste doua clădiri, fiind clădiri istorice, necesită o atenție mai mare în
proiectul de accesibilizare, conform tuturor categoriilor de nevoi speciale ale persoanelor cu dizabilități.
***
ACCESIBILIZAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI S-A DOVEDIT A FI CEA MAI GREA SARCINĂ!
Imediat după ce am fost investită în calitate de consilier local am demarat procedurile realizării
PROIECTULUI pe care mi l-am asumat, adică acela de accesibilizarea a clădirilor Administrație Publice
locale, dorința fiind de a oferi șanse egale concetățenilor mei, persoanele cu dizabilități. Am depus la
Primărie cererea de a-mi fi eliberate planurile actualizate ale clădirii Primăriei pentru realizarea de către
un arhitect a unui proiect de accesibilizare. Atît la prima mea cerere, cât și după patru luni de
corespondență am întâmpinat respingere din partea Primăriei și nu mi s-a permis accesul la planurile
actualizate ale clădirii.
Sunt 10 ani de când Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost adoptată la New
York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pe 13 decembrie 2006. Aceasta este prima
convenție a drepturilor omului din sec. XXI care garantează toate drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În
schimb, la noi în Tîrgu Mureș azi, tot în secolul XXI, ne confruntăm cu astfel de situații. Atunci cînd toate
mijloacele de comunicare amiabilă s-au epuizat și nu mai există argumente rezonabile, a trebuit să adopt
o cale confruntativă cu conducătorii unei instituții care în ultimii 26 de ani nu au reușit în materie de
accesibilizare a clădirii Primăriei Tîrgu Mureș decât să vină cu o soluție de acces pentru persoanele cu
dizabilități prin curtea din spate într-o singură încăpere. Iar acum, în loc să fie cooperanți și dispuși să
sprijine, ei au depus tot efortul în a mă împiedica pe mine, pentru că doresc să mă implic în rezolvarea
problemei. Doresc rezolvarea accesibilizării clădirii Primăriei Tîrgu Mureș într-un mod care să permită
mobilitate și libertate deplină pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și neavând altă soluție decât
calea justiției pentru a câștiga un drept al nostru, al persoanelor cu dizabilități, drept garantat de Statul
Român.
Astfel, în data de 13.12.2016 fiind lezată într-un drept recunoscut de lege și având interes legitim,
în baza dispozițiilor Art.52 alin(1) din Constituția României, respectiv Art. 22 alin(1) si (2) din Legea
544/2001 privind Liberul Acces la Informațiile de Interes Public și în temeiul dispozițiilor Art. 1 alin (1),
Art. 8 alin(1), Art. 2 alin(1) lit. a din Legea nr. 554/2004 republicată coroborat cu prevederile Art. 194 Cod
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procedura Civil, am înaintat CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ împotriva pârâtului municipiul Tîrgu
Mureș, reprezentat de Florea Dorin în calitate de Primar!
Am solicitat, obligarea pârâtei la soluționarea cererii privind furnizarea de informații de interes
public, cât și la plata unor daune morale în cuantum de 1.000 Lei, în favoarea subsemnatei pentru
umilințele la care am fost supusă.
În momentul redactării acestui raport sunt în așteptarea pronunțării sentinței.
***
Întrucât Normele de aplicare ale Legii 34/1998 de acordare de subvenții pentru asociațiile și
fundațiile care furnizează servicii sociale acreditate s-au modificat (în sensul simplificării procedurilor de
aplicare) încă din luna octombrie 2016, aproape săptămânal m-am adresat Serviciului activități socialculturale și patrimoniale insistând a se depune cât mai urgent spre aprobarea Consiliului Local a unui nou
ghid de finanțare pentru a nu se întrerupe alocarea de fonduri către ONGuri pentru acordarea de servici
sociale grupurilor vulnerabile. Cu toate insistențele mele, Primăria Tîrgu Mureș nu a reușit să
implementeze noile proceduri până în luna decembrie 2016 lăsând total neacoperiți beneficiarii acestor
servicii pentru anul 2017.
Astfel, pentru a veni în ajutorul deblocării situației create, am inițiat primul meu proiect de HCL
privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din mun. Tîrgu Mureș în baza Legii
nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică
care înființează și administrează unități de asistență socială cu noile proceduri și pe care le-am depus în 4
ianuarie 2017.
CE AM MAI FACUT!
Am vizitat punctele de lucru și serviciile sociale publice din cadrul Serviciului Public de Asistență
socială din municipiul Tîrgu Mureș, am purtat discuții cu angajații serviciului aflându-le problemele și
eventualele greutăți cu care se confruntă, necesitățile pentru o mai bună organizare și funcționare pentru
mulțumirea beneficiarilor direcți ai serviciilor sociale. Tot de la aceste întâlniri a pornit și ideea
amendamentului pentru achiziționarea a 2 mașini de serviciu pentru Serviciul de protecție și asistență
socială, în scopul eficientizării muncii asistenților sociali.
Am avut mai multe întâlniri și discuții cu directorii și funcționarii din cadrul aparatului Primăriei
pentru informare și documentare. Una din principalele mele preocupări este dezvoltarea și reforma
Serviciului de protecție și asistență socială din Tîrgu Mureș.
Am avut mai multe întâlniri cu ONGurile din domeniul social la solicitarea lor pentru a discuta cu
privire la situațiile cu care se confruntă, precum și la posibilități de proiecte comune în viitor. S-a stabilit
ca aceste întâlniri să fie lunare.
Am avut deasemenea și întâlniri cu cetățeni ai orașului care solicitau sprijin în rezolvarea
problemelor cu care se confruntă.
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CUM AM VOTAT!
La toate proiectele dezbătute în ședințele din comisia de specialitate din care fac parte, precum
și în ședințele din plen am căutat să îmi aduc aportul în dezbateri cu intervenții, amendamente, toate
notificate în procesele verbale ale ședințelor. Am votat cu DA, cu NU sau cu ABȚINERE conform conștiinței
mele proprii, precum și după consultarea cu colegii mei din Partidul Oamenilor Liberi. Am sprijinit toate
acele proiecte, indiferent de inițiator, pe care le-am socotit spre folosul comunității, în folosul dezvoltării
orașului nostru, încercând să impunem un alt fel de abordare în ceea ce privește dezvoltarea socială și
economica a municipiului Tîrgu Mureș. Am fost împotriva acelor proiecte care nu îmi ofereau siguranța că
servesc interesele orașului și a comunității, ci tindeau mai mult spre a favoriza afaceri sau interese
personale și de grup sau spre dublă masură și lipsă de fair-play.
Am fost ferm împotriva finanțării discreționare a celor patru cluburi profesioniste de sport (ASA,
BC Mureș, City Us, CS Universitar). Am fost și sunt împotriva risipei de bani publici, promovarea dublei
măsuri, a discriminării și a lipsei de fair-play. Cred și eu, împreună cu colegii mei din Partidul Oamenilor
Liberi, că administrația locală trebuie să sprijine sportul de masă și cel școlar prin infrastructura sportivă
bine dezvoltată și prin finanțarea de proiecte sportive cu același reguli de aplicare și finanțare pentru toate
cluburile.
În toata munca mea de consilier local, am avut sprijinul atât al consilierului personal Andreia
Moraru, expert în domeniul serviciilor sociale, precum și a colegilor din echipa Partidului Oamenilor Liberi.
În 2017 voi continua să-mi fac datoria față de cetățeni, cu toată responsabilitatea asumată față
de cei care mi-au oferit încrederea și votul.

08.03.2017

Cu respect

Györfi Júlia
consilier local al municipiului Tîrgu Mureș
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