ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 52 / 2013
privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A.
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.11.2013,
Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Valea Crişului la proiectul de hotărâre
privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A.
Având în vedere:
- Hotărârea Consiliul Local al Comunei Valea Crişului 41/2013 privind aprobarea contractării unui
împrumut intern în valoare de 400.000 lei,
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3346/2013,
- Ordonanţa de urgenţă nr. 64 din 27 iunie 2007, cu modificările ulterioare, coroborate cu Normele
si procedurile privind autorizarea contractarii sau garantarii de finanţări rambursabile de catre
unitatile administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind
constituirea, componenta si funcţionarea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,
- art. 5 și art.63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul art.45 alin.2litera ”b” și art.115 alin.(1) litera ”b” și alin.(3) din legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă semnarea contractului de credit, în valoare de 400.000 lei , în condi țiile
de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate de către CEC Bank S.A. Sfântu –
Gheorghe în vederea implementării proiectului ”Refacerea zonelor afectate de inunda ții în 2010 ,
din comuna Valea Crişului, județul Covasna.
Art. 2. – Modelul contractului de credit împreună cu anexa nr. 1 la contract și graficul de
rambursare este anexat prezentei hotărâri, din care face parte integrantă.
Art. 3. Se aprobă garantarea împrumutului contractat cu veniturile proprii al bugetului
local al comunei Valea Crişului.
Art. 4. Dl. KISGYÖRGY Sándor, primarul Comunei Valea Crişului, respectiv Dna MÁTÉ
Katalin, contabil şi control financiar preventiv vor reprezenta Comuna Valea Crişului la semnarea
contractului de credit și la îndeplinirea obligațiilor rezultate din acesta.
Valea Crişului, la 18.11.2013
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