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RAPORT DE ACTIVITATE

Comisia economicl

Perioada ianuarie - decembrie2}l3

Raport intocmit de preqedintele comisiei - consilier I)ebreczeni Lr[szl6

Comisia economicd este constituitil din 7 membri:

Debreczeni Liszl6 - preqedinte

Vajna Liszll - vicepreqedinte

Pdrvan Rodica - secretar

Bflint Iosit - membru

Mikl6s Zoltin - membru

Sztakics Eva-Judit - membru

Kelemen Szilird - membru

Pe parcursul anului 2013, comisia a fost convocatd de 26 de ori. in cadrul qedinlelor au

"fost discutate proiecte de hotdrdri, care urnau si fie prezentate in qedinfele ordinare sau

extraordinare ale consiliului local.

TotodatS, comisia s-a intrunit pentru urmdtoarele aspecte:

- discutarea, avizuea qilsau respingerea mai multor cereri provenite din mediu privat cu

privire lavdrr;are4 cumpdrarea sau inchirierea de imobile.

- elaborarea in parteneriat cu CCI Covasna a programului anual de MINIMIS privind

susfinerea IMM-urilor din municipiul Sfhntu Gheorghe.

- participarea unor membri din comisie in comisia mixtd de avizarea proiectelor depuse in

cadrul programului de MINIMIS privind suslinerea IMM-urilor din municipiul Sfhntu

Gheorghe.



discutarea qi aprobarea/respingerea unor inifiative cet5leneqti cu privire la elaborarea

bugetului local pe anul 2013, respectiv avizuea qi aprobarea proiectului bugetului local

pe anul 2013.

analiza, aprobarea qi sau respingerea unor cereri provenite de la societdfile comerciale

aflate in proprietate municipiului Sfantu Gheorghe cu privire la activitatea qi bugetele

acestora.

in anul 2013 s-au demarat negocierile cu SC TRIST COMERT SERVICII SRL cu privire

la incheierea unui contract de asociere in participaliune in condilii financiare mult mai

optime fa[dde condiliile contractuale anterioare cu privire la activitateabazei de agrement

$ugaq BIi.

s-au finut intdlniri cu potentiali investitori din Sftntu Gheorghe, prezentdnd beneficiile

zonei.

comisia economicd a participat la elaborarea proiectului de hotdr6re cu privire la nivelul

taxelor qi impozitelor pe anul20l4.

" in activitatea sa comisia economici a cil$at g6sirea celor mai optime decizii din punct de

vedere financiar qi a suslinut proiecte care contribuie la dezvoltarea economicd a municipiului

Sffintu Gheorghe.

Sftntu Gheorghe, 24 iant:ariez}l4.

Semnltura,

Debreczeni
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