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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
BEICA DE JOS, str. Principală nr.215

E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                    Nr. 2296 / 21.07.2016    

PROCES-VERBAL

de negociere

Comisia numită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 11/13.07.2016, completată prin 

Dispoziția primarului nr. 259/14.07.2016 în următoarea componență:

 Președinte: Fabian Laszlo - viceprimar

 Membru: Neagu Vasile-Ioan - consilier local

 Membru: Crișan Ioan - consilier local

 Membru: Iacob Nicolae - consilier local

 Membru: Moldovan Ioan - consilier local

 Membru: Grama Iuliu-Dorin - referent superior

 Membru: Cerăceanu Gyongyi Iudid - inspector superior

A procedat azi 21.07.2016 la rectificarea procesului verbal de negociere înregistrat sub 

nr. 2238/14.07.2016 privind negocierea prețului pentru achiziționarea unui teren în suprafață de 202 mp. 

situat în extravilanul comunei Petelea, identificat în CF nr. 51743, nr. cadastral 51743, teren necesar pentru

implementarea proiectului de investiție ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica 

de Jos, județul Mureș" în vederea amplasării unei stații de pompare necesară în realizarea obiectivului de 

investiție mai sus menționat în sensul că în procesul verbal de negociere înregistrat sub nr. 2238/14.07.2016 

sa strecurat o eroare materială după cum urmează:

Se trece la negociere:

Comisia de negociere Cota Ioan și soția Cota Maria

8000 lei 9039 lei

8500 lei 9039 lei

8900 lei 9000 lei

8900 lei 8900 lei
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când corect era:

Comisia de negociere Cota Ioan și soția Cota Maria

8000 lei 9039 lei

8500 lei 9039 lei

8900 lei 9000 lei

8917 lei 8917 lei

Având în vedere cele menționate mai sus s-a convenit ca vânzătorii Cota Ioan și soția Cota maria să 

vândă terenul în suprafață de 202 mp. înscris în CF nr. 51743 Petelea, nr. cadastral 51743 la prețul de 8917 

lei.

Asupra modului de desfășurare a ședinței sunt sau nu sunt obiecțiuni: nu sunt

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 3 (trei) exemplare originale.

Comisia:

 Președinte: Fabian Laszlo - viceprimar

 Membru: Neagu Vasile-Ioan - consilier local

 Membru: Crișan Ioan - consilier local

 Membru: Iacob Nicolae - consilier local

 Membru: Moldovan Ioan - consilier local

 Membru: Grama Iuliu-Dorin - referent superior

 Membru: Cerăceanu Gyongyi Iudid - inspector superior

Ofertanți:

 Cota Ioan

 Cota Maria

Întocmit:

Suciu Lenuța


