ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25 /2014

Privind modificarea și completare HCL nr 41/2013 privind aprobarea
contractării unui împrumut intern în valoare de 400.000 lei

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică extraordinară din data de 16.05.2014,
luând act de expunerea de motive a primarului în calitatea sa de iniţiator,
înregistrată sub nr. 3189/13.05.2014, de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3191/13.05.2014 precum și de
raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare
având în vedere:
- art. 13 din ordonanţa de urgenţă nr. 64 din 27 iunie 2007, cu modificările
ulterioare, coroborate cu normele și procedurile privind autorizarea contractării sau
garantării de finanţări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, aprobate prin
hotărârea guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcţionarea comisiei
de autorizare a împrumuturilor locale,
- prevederile HCL nr 52/2013 privind aprobarea semnării contractului de credit cu
CEC Bank S.A.
- Contractul - linie de credit pentru investiții pentru proiecte finan țate din fonduri
europene nr RQ 13118301663146 din data de 27.11.2013 încheiat între Comuna Valea Cri șului
și CEC BANK SA
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3346/2013
- Notificarea O.J.P.D.R.P. Covasna nr 5715/05.05.2014 privind depășirea termenului
limită de depunere a cererii de plată în baza Contractului nr C322D011171500002 din
03.05.2012
- art 58 alin (1), art 59 și art 60 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Art 1 din din Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr.
41/2013, se modifică după cum urmează:
”Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 400.000 lei, cu o
maturitate de 9 luni.”
Art. 2. - După articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr.
41/2013 se introduce un nou articol, art 11, cu următorul cuprins:

”Se aprobă încheierea unui act adițional cu CEC BANK SA în vederea prelungirii
perioadei de tragere și rambursare a creditului contractat pentru investiții pentru proiecte
finanțate din fonduri europene nr RQ 13118301663146 din data de 27.11.2013, până la data de
20 august 2014”
Art. 3. Dl. KISGYÖRGY Sándor, primarul Comunei Valea Crişului, respectiv Dna
MÁTÉ Katalin, contabil şi control financiar preventiv vor reprezenta Comuna Valea Crişului
la semnarea actului adițional la Contractul - linie de credit pentru investiții pentru proiecte
finanțate din fonduri europene nr RQ 13118301663146 din data de 27.11.2013 încheiat între
Comuna Valea Crișului și CEC BANK SA și la îndeplinirea obligațiilor rezultate din acesta.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
Comunei Valea Crişului.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei si Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna şi
se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet
www.primariavaleacrisului.ro.
Valea Crişului, la 16.05.2014
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