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RAPORT DE ACTIVITATE

Comisia economic6

Perioada ianuarie - decembrie2Ol4

Raport intocmit de preqedintele comisiei - consilier l)ebreczeni Lfszl6

Comisia economicd este constituitd din 7 membri:

DebreczeniLf;szl6
Vajna Liszlil
Kelemen Sziltlrd
P6rvan Rodica
B6lint Iosit
Mikl6s Zoltin
Sztakics Eva-Judit

preqedinte
vicepreqedinte
secretar
membru
membru
membru
membru

Pe parcursul anului 2014, comisia a fost convocat6 de 27 de ori. in cadrul qedinfelor au

fost discutate proiecte de hotdrdri, care urnau sI fie prezerrtate in qedinfele ordinare sau

extraordinare ale consiliului local.
TotodatS, comisia s-a intrunit pentru urm[toarele aspecte:

- discutarea, avizarea qi/sau respingerea mai multor cereri provenite din mediu privat cu
privire lavdnzarea. cumpdrarea sau inchirierea de imobile.

- analiza, aprobarea qi sau respingerea unor cereri provenite de la societdlile comerciale
aflate in subordinea municipiului Sfbntu Gheorghe cu privire la activitatea qi bugetele
acestora.

discutarea Ei aprobarea/respingerea unor iniJiative cetd{eneqti cu privire la elaborarea
bugetului local pe anul 2014, respectiv avizarca qi aprobarea proiectului bugetului local
pe anul 2014.

in parteneriat cu CCI Covasna, s-a imbunltdlit ;i suslinut programul anual de MINIMIS
privind suslinerea IMM-urilor din municipiul Sfhntu Gheorghe, cu scopul credrii de noi
locuri de munc6, efectuarea de noi investifii. La solicitarea consilului concurenlei s-au
adus modificdri programului pentru armonizarea acestuia cu prevederile directivelor
europene.

participarea unor membri din comisie in comisia mixtd de avizwe a proiectelor depuse in
cadrul programului de MINIMIS privind susfinerea IMM-urilor din municipiul Sfdntu
Gheorghe.



discutarea cu Asocialia Nez Perce, cu privire la imbundtElirea din punct de vedere

financiar qi tehnic a activitdlii addpostului pentru cdini. In urma disculiilor cu asociafia,

contractul incheiat s-a reziliat, activitatea fiind preluatl in urma licita{iei publice de cltre
TEGA SA.

comisia economic6 s-a intrunit in repetate r6nduri in legdturd cu negocierea privind

achizilionarea Hotelului BODOC, respectiv a realizat mai multe corespondenle cu

reprezentanlii TURISM qi AGREMENT SA. Ca urmare, a deciziei comisiei economice,

s-a format o comisie din trei membri a comisiei, negocierile av6nd ca rezultat

achizilionarea imobilului in condilii financiare optime.

comisia economic6 a participat Ia elaborarea proiectului de hotnrdre cu privire la nivelul

taxelor qi impozitelor pe anul 2015.

membrii comisiei economice au avut cu intdlniri cu reprezentanfii AJOFM, CCI qi

mediului de afaceri cu privire la structura for{ei de munc6 necesard in municipiul Sfdntu

Gheorghe.

comisia economica a dezhdfiit in repetate r6nduri prevederile contractului de asociere cu

LASKO&I-INION BEVERAGES SRL, cu privire la infiinlarea unei zone de agrement pe

insula lacului din zona gdrii.

in activitatea sa comisia economicd a clutat gdsirea celor mai optime decizii din punct de vedere

financiar qi a susfinut proiecte care contribuie la dezvoltarea economic6 a municipiului Sfhntu

Gheorghe.

Sfdntu Gheorghe, 19 februarie20ll.

Semn6tura,

DebreczeniLiszlfi


