R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii liniei de credit a SC Crișul Huedin SA, în sumă de 110.000 lei, contractată de la
CEC Bank pe o perioadă de 12 luni
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2015.
Având în vedere adresa nr. 356/25.05.2015 a SC Crisul Huedin SA, înregistrată sub nr.
4817/25.05.2015 , prin care solicită aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 110.000 lei de la CEC
BANK - Sucursala Cluj, pe o perioada de 12 luni, și imputernicirea directorului societății pentru semnarea
actelor cu CEC Bank, respectiv referatul nr. 4823/25.05.2015 înaintat de direcția economică din cadrul
Primăriei Huedin.
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4824/2015 înaintat de primar și avizat de comisia
pentru activitati economico – financiare la data de 25.05.2015.
Ținând seama de Hotărârea nr. 4/22.05.2015 a Consiliului de Administrație a SC Crisul Huedin SA,
prin care aprobă prelungirea liniei de credit a SC Crisul Huedin SA în sumă de 110.000 lei, contractată de
CEC Bank pe o perioadă de 12 luni și menținerea garanțiilor: activul – sediul societății, situat în Huedin, str.
Băii nr. 3, inscris în CF 4336, nr. Topo 99/2/2 și 103/2, gaj pe contul curent, bilet la ordin, gaj asupra poliței de
asigurare.
Luând în considerare prevederile cap. IV, art.13, lit.h din Statutul SC Crisul Huedin SA, modificat
prin art.1 din H.C.L nr. 129/2012, art. 36, alin. 2, lit.a, alin.3, lit.c, si art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă prelungirea liniei de credit a SC Crișul Huedin SA, în sumă de 110.000 lei,
contractată de la CEC Bank pe o perioada de 12 luni, și menținerea garanțiilor: activul – sediul societății,
situat în Huedin, str. Băii nr.3, înscris în C.F 4336, nr.top. 99/2/2 și 103/2, gaj pe contul curent, bilet la ordin,
gaj asupra poliței de asigurare.
Art.2. Se împuternicește A.G.A să ducă la îndeplinire prevederile art.1, din prezentul proiect de
hotărâre, și directorul SC Crișul Huedin SA, dl. Stângă Silviu, având domiciliul în orașul Huedin, str.
A.Iancu nr. 41, bl. SMA, ap.4, identificat cu CI, seria KX nr. 756885, pentru semnarea prelungirii liniei de
credit.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Crișul Huedin SA, și
Direcția economică din cadrul Primăriei Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Parpucea Emilian
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