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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 18 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Beica de
Jos, judeţul Mureş.
Primarul comunei Beica de Jos, Moldovan Maria, a convocat Consiliul Local al comunei
Beica de Jos, judeţul Mureş în Şedinţă extraordinară pentru data de 18.07.2016, orele 08,00 la
sediul primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal de negociere a prețului de
cumpărare a terenului în suprafață de 202 mp. situat în extravilanul comunei Petelea, identificat în
CF nr. 51743, nr. cadastral 51743, întocmit de către comisia de negociere constituită prin
Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 11/13.07.2016 și completată prin Dispoziția primarului
nr. 259/14.07.2016.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos, efectuează prezenţa
consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 11 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi
11consilieri.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos supune atenţiei consilierilor
şi în spre vot procesul-verbal al şedinţei anterioare. Nefiind nici o obiecţie vizavi de conţinutul
acestuia, se supune aprobării. Procesul verbal este aprobat cu 11 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre hotărâre privind aprobarea procesuluiverbal de negociere a prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 202 mp. situat în
extravilanul comunei Petelea, identificat în CF nr. 51743, nr. cadastral 51743, întocmit de către
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comisia de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 11/13.07.2016 și
completată prin Dispoziția primarului nr. 259/14.07.2016.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru” și o abținere, domnul Urs Marcel-Nicolae.
Se adoptă Hotărârea nr. 14/18.07.2016.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Fabian Laszlo

Pop Silvestru-Vasile
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