ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 13 /2013
Încheiat astăzi, 18 noiembrie 2013, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Valea Crişului, convocată conform art 39 alin 2 şi 3 din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la care participă din cei 11 consilieri locali în funcție, un număr de 9 consilieri, dl
David Ferenc și dl Birtalan Gyula fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy
Sándor, dna secretar și dna contabil Mate Katalin.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la ședin ța
Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Balogh Lajos dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1.

Adoptarea hotărârii privind privind aprobarea semnării contractului de credit

cu CEC Bank S.A.
2.

Diverse

Dna secretar propune supunerea la vot deschis, pe rând a procesului verbal încheiat
cu ocazia desfăşurării şedinţei anterioare şi a ordinei de zi propuse: cine este pentru, cine
este împotrivă, cine se abţine: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Adoptarea hotărârii privind privind
aprobarea semnării contractului de credit cu CEC Bank S.A. Dl primar prezintă proiectul de
hotărâre și nefiind alte discuții, se supune la vot deschis: cine este pentru, cine este
împotrivă, cine se abține: se aprobă cu unanimitate de voturi.
Diverse. Dl primar informează că SC GAS SYSTEMS SRL – a obținut în instanță
emiterea unei ordonanțe de plată pentru contravaloarea lucrărilor executate la re țeaua de
alimentare cu apă a satului Valea Crișului rămase restante.
Totodată, dl primar informează că se fac demersuri în parteneriat cu AMOBA de a se
accesa fonduri norvegiene în vederea derulării unor activități culturale la nivelul comunei,
urmând ca după elaborarea proiectului, acesta să fie supus aprobării Consiliului Local. Un

alt aspect supus atenției, este elaborarea documentației cadastrale pentru terenul din zona
Danko Pista, pentru care - după efectuarea măsurătorilor, va fi propus un proiect de
hotărâre privind concesionarea acestui teren de către persoanele care doresc să locuiască în
acea zonă – fiind elaborat anterior un model de contract de concesiune.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45.

Valea Crişului, la 18 noiembrie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BALOGH LAJOS ROBERT
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