ROMÂNIA
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COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL NR 8 /2014
Încheiat astăzi, 6 iunie 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 din cei 10 consilieri locali în funcție, un număr de 8 consilieri, dl
Vancea Lajos și dl Birtalan Gyula fiind absenți. Din oficiu participă dl primar Kisgyörgy
Sándor, dna secretar și dna consilier a primarului..
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 aprobarea condițiilor și termenilor de prelungire a liniei
de credit contractate de la CEC Bank SA.
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.
Adoptarea hotărârii privind aprobarea condițiilor și termenilor de prelungire a liniei
de credit contractate de la CEC Bank SA. Dl primar prezintă principalele condi ții de
prelungire a liniei de credit:
-

Valoarea creditului prelungit: 290.975,21 lei

-

Maturitate credit: 03.08.2014 cu posibilitatea prelungirii până la data de
03.09.2014

-

Comision de analiză în regim de urgență: 2000 lei

-

Comision de gestiune: 1% anual

-

Comision de refinanțare: 3%

-

Comision de reeșalonare: 0,7%

-

Comision de rescandentare: 0,7%

-

Taxa de înscriere la Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare: 51 lei.

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 că șantul executat din bani europeni nu a fost făcut în
totalitate așa cum s-a discutat inițial, fiind întrerupt cu aproximativ 50 m înainte de pârâul
Calnic, apa neavând astfel unde să se scurgă în acea zonă. Dl primar informează că acest
proiect a fost aprobat în acest fel încă din anul 2010 iar restul de lucrări care ar mai trebui
făcute vor trebui plătite din fonduri de la bugetul local.
Nefiind alte probleme, şedinţa se încheie la ora 10,15

Valea Crişului, la 6 iunie 2014
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