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RAPORT DE ACTIVITATE
Comisia economicd
Perioada ianuarie

-

decembrie2}l5

Raport intocmit de preEedintele comisiei

-

consilier Debreczeni Liszl6

Comisia economicd este constituitd din 7 membri:

Debreczeni Lr[szl6
Vajna Ldszl6
Kelemen Szilard
Pdrvan Rodica
Brilint Iosit

Mikl6s Zoltin
Sztakics Eva-Judit

prqedinte
vicepreqedinte
secretar
membru
membru
membru
membru

Pe parcursul anului 2015, comisia a fost convocatd de 32 de ori. in cadrul qedinlelor au
fost discutate proiecte de hotdrAri, care urrnau s6 fie prezentate in qedinlele ordinare sau

extraordinare ale consiliului local.
TotodatS, comisia s-a intrunit pentru urmdtoarele aspecte:

-

discutarea qi aprobarea/respingerea unor iniliative cetdfene;ti cu privire la elaborarea
bugetului local pe anul 2015, respectiv avizarea qi aprobarea proiectului bugetului local
pe anul 2015.

-

in parteneriat cu CCI Covasna, s-a imbunltdlit qi suslinut programul anual de MINIMIS
privind suslinerea IMM-urilor din municipiul Sf6ntu Gheorghe, cu scopul credrii de noi
locuri de muncd, efectuarea de noi investilii.

-

disc'utarea, avizarea qi/sau respingerea mai multor cereri provenite din mediu privat cu
privire lavdrzare4 cumpdrarea sau inchirierea de imobile

-

analiza, aprobarea qi/sau respingerea unor cereri provenite de la societAliile comerciale
(de expemplu MULTITRANS SA, URBAN LOCATO SRL), respectivanaliza, aprobarea
qi/sau respingerea unor cereri provenite de la instituliile din subordinea municipiului
Sfhntu Gheorghe (de exemplu TEATRUL TAMASI ARON) cu privire la activitatea ;i
bugetele acestora.

-

comisia economic[ a participat la elaborarea proiectului de hotdr6re cu privire la nivelul
taxelor Ei impozitelor pe anul 2016.

.
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comisia economicl s-a intrunit in repetate r6nduri in leg6tur6 cu negocierea privind
achizi{ionarea imobilului situat in Sfhntu Gheorghe, strada Oltului nr. 2 de la SC
TELECOM ROMANIA SA
participarea unor membri din comisie in comisia mixt[ de avizare a proiectelor depuse in
cadrul programului de MINIMIS privind suslinerea IMM-urilor din municipiul Sffintu
Gheorghe.

in activitatea sa comisia economicd a cfufiat glsirea celor mai optime decizii din punct de
vedere financiar qi a susfinut proiecte care contribuie la dezvoltarea economic6 a municipiului
Sftntu Gheorghe.

Sfentu Gheorghe, 22 fe}ruarie2016.

Semnitura,
Debreczeni Liszl6
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