ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 6 /2014
Încheiat astăzi, 16 mai 2014, 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 toți cei 10 consilieri locali în funcție. Din oficiu participă dl
primar Kisgyörgy Sándor, dna secretar, dna consilier a primarului și dna contabil Mate
Katalin.
Dl primar salută prezența consilierilor locali și a invitaților prezen ți la ședința
Consiliului Local al comunei Valea Crișului iar dl Czintos Ioan dă citire ordinei de zi a
ședinței:
1. Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea HCL nr 41/2013 privind
aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 400.000 lei
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.
1.

Adoptarea hotărârii privind modificarea și completarea HCL nr 41/2013

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 400.000 lei. Dl primar
aduce la cunoștința consilierilor locali 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 privind proiectul „Refacerea zonelor afectate de
inundaţii în 2010 din Comuna Valea Crişului, Judeţul Covasna”, propunând aprobarea
încheierii 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.
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 David reclamă modul de amplasare a indicatoarelor în satul Calnic,
prioritatea fiind asigurată drumului cel mai puțin circulat în detrimentul străzilor foarte
circulate.
Dl primar informează consilierii locali despre suspendarea executării silite în cazul SC
GAS SYSTEMS SRL până la sfârșitul lunii iunie, perioadă în care sperăm să achităm
restanța, precum și de posibilitatea demarării de către SC VALDEK IMPEX SRL a unei
acțiuni în justiție având ca obiect sumele contractate pentru terminarea lucrărilor la
Cabinetul medical cu farmacie, sume contractate în anul 2008.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 9,45

Valea Crişului, la 16 mai 2014
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