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RAPORT DE ACTIVITATE

Pe anul 2016

in anul 2016, in calitate de consilier local al municipiului SfAntu Gheorghe, activitatea
mea s-a desfEqurat in principal in domeniul economic qi domeniu juridic.

Am participatla un numdr de 35 de ;edinle ale Consiliului local, respectiv la:

- 9 din 11 qedinfe ordinare
- 20 din24 qedinfe extraordinare

Ca membru qi preqedinte al Comisiei economice, am participat activ la 23 din 28 de

qedinfe, iar camembru in Comisia juridicA am participat la 10 din 18 de qedinfe. De asemenea am
luat parte activ qi la numeroase qedinle ale adundrii generale TEGA SA, SEPSI REKREATIV SA,
ASOCIATIA "VADON " qi a URBAN LOCATO SRL.

Am participat in parteneriat cu CCI Covasna, la imbundtdtirea gi suslinerea programului
anual de MINIMIS privind suslinerea IMM-urilor din municipiul Sfhntu Gheorghe, cu scopul
credrii de noi locuri de munc6, efectuarea de noi investifii. Sdptdm6nal am participat in comisia
mixtd de avizare a proiectelor depuse in cadrul programului de MINIMIS privind susjinerea
IMM-urilor din municipiul Sffintu Gheorghe.

Am participat la elaborarea proiectului de hotdrdre cu privire la nivelul taxelor Ei

impozitelor pe anul 2017.
Ca membru in Comisia economicd am discutat, avizat, aprobat qi/sau respins cereri

provenite din mediul privat cu privire la vlnzarea. cumpdrarea sau inchirierea de imobile, am
analizat, aprobat Ei/sau respins cereri provenite de la societdlile comerciale aflate in subordinea
municipiului Sfhntu Gheorghe, respectiv de la instituliile din subordinea municipiului Sfbntu
Gheorghe.

Am participat la majoritatea comisiilor economice ;i juridice, convocate inaintea
qedinfelor de consiliu ordinare, qi nu numai, unde de fiecare dati s-au dezbdtut proiectele de

hotlrdri aflate pe ordinea de zi, respectiv s-a verificat legalitatea qi oportunitatea acestora qi s-a

acordat aviz favorabil sau nefavorabil dupd caz, de asemenea s-au discutat qi alte aspecte in afara

ordinii de zi.
in calitate de reprezentant al Consiliului local in Adunarea generald a acfionarilor TEGA

SA, SEPSI REKREATIV SA, ASOCIATIA "VADON " qi A URBAN LOCATO SRL, PE

parcursul anului 2016 amparticipat lamai multe qedinfe ordinare. Astfel, prezenla la qedin{ele

convocate in anul 2016 este:

au aprobat urmdtoarele hotErdri:
"Aprobarea Bugetului de venituri qi cheltuieli qi Lista de investilii al TEGA SA pe arrttl2016.",
"Aprobarea desemndrii unui membru in Consiliul de Administrafie al TEGA SA, propus de

Consiliul de Administrafie.", "Aprobarea desemndrii auditorului financiar al

societdfii.", "Aprobarea bilanfului contabil pe anul 2015 ;i repartizarea profitului.", "Aprobarea
raportului privind rcalizarea planului de administralie pe anul 2015.", precum qi alte aprobdri cu
privire la activitatea curentd a societSlii
;'Aprobarea modificdrii listei de investilii pe anul 2016.-,,,Aprobarea achiziliontdrii serviciului
juridic de consultanfd gi reprezentare in spele juridice in derularea licitaliei publice privind
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alegerea operatorului CMID Boroqneu Mare.", "Aprobarea Planului de administrare pe perioada
2016-2020 al Consiliului de administralie al TEGA SA Sf. Gheorghe.", precum qi alte aprobdri
cu privire la activitatea curentd a societdfii.

qedin{e la care s-au aprobat ormdtoarele hotdrdri:
,,Aprobarea situaliilor financiare ale societdlii privind anul 2015.", ,,Aprobarea bugetului de
venituri qi cheltuieli al societ5{ii pentru anul2016.", "Aprobareamajordrii capitalului social al
societ6!ii.", precum qi alte aprob[ri cu privire la activitatea curentd a societd]ii.

qedinle la care s-au aprobat urmdtoarele hotlr6ri:
"Aprobarea Planului de venituri ;i cheltuieli a Asocialiei Vadon pe anul 2016.",,,Aprobarea
depunerii documentaliei pentru oblinerea statutului de utilitate publicd a Asocialiei Vadon.",
,,Aprobarea rectificdrii planului de venituri qi cheltuieli a Asocialiei Vadon pe anul 2016."
URBAN LOCATO SRL, am participat la 2 qedinle convocate la care s-au aprobat urmdtoarele
hotdrdri:
"Aprobarea statului de funcfii qi structura organizatoncd pe anul2016.", "Aprobarea raportului
administratorului pe anul 2015.", "Aprobarea introducerii unor noi coduri CAEN la obiectul
secundar de activitate".

Sffintu Gheorghe, 2017.

Semndtura,
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