
RAPORT DE ACTIVITATE

Comisia economica

Perioada: iulie - decembrie 2012

Rapol't intocmit de pl'e$edintele comisiei - consiliel' Debreczeni LaszLO

Comisia economica este constituita din 7 membrii:

Debreczeni Laszl6 - pre~edinte

Kat6 Bela - vicepre~edinte

par-van Rodica - secretar

Blilint losif - membru

Mikl6s Zoltan - membru

Sztakics Eva-Judit - membru

Vajna Laszl6 - membru

Pe parcursul anului 2012, comisia a fost convocata de 13 on. In cadrul

~edintelor au fost discutate proiecte de hotanlri, care urmau sa fie prezentate in

~edintele ordinare sau extraordinare ale consiliului local.

Totodata, am organizat intalniri Cll potentialii investitori in zona Sfantu

Gheorghe, prezentand posibilitati1e oferite de zona: structura fortei de munca,

infrastructura, politica fiscala, strategiile consiliului local privind dezvoltarea

zonei etc.

S-au purtat dezbateri Cllmediul de afaceri (CCI Covasna, ASIMCOV) privind

elaborarea politicilor fiscale, imbunatatirea competitivitatii zonei Sfantu Gheorghe.

S-au demarat lucrari pentru elaborarea unui sistem pentru accesarea de fonduri

de catre IMM-urile locale. Obiectivul general al sistemului este sustinerea ~i

dezvoltarea mediului de afaceri local, avand efecte economice multiple:

consolidarea ~i cre~terea competitivitatii acestora, crearea de noi 10curi de mund

etc.

Dintre proiectele de hotarar-e care au primit avizul favorabil al comlSlel,

consider sa mentionez utmatoarele:

P.H. privind acordarea unUl spnJln financiar Serviciului de Ajutor

Maltez in Romania, Sucursala Sfantll Gheorghe pentru dotarea

ambulantei, proprietatea acestuia
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P.H. privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

investitii "Amenajare parc tematic cu animale salbatice "

P.H. privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul2013

P.H. privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea ~i aplicarea

taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfantu Gheorghe, pe

anul2013

In activitatea sa comisia economica a pus accent pe sustinerea unor

proiecte ~i cautarea unor posibilitati de dezvoltare economica a caror efecte pe

termen scurt ~i lung, servesc interesele municipiului Sfantu Gheorghe ~i a

locuitorilor acestuia.

Sffultu Gheorghe,

24.01.2013

Semnatura,

Laszlo
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