PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 18.06.2018, orele 8,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.142 din data de 17.06.2018,
la care a participat un numar de 11 consilieri locali , dl. Stanciu Gheorghe fiind invoit.
Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 11 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Coman Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal de negociere a
preţului de cumpărare a terenului extravilan categoria livadă în suprafață
de 540 m2 situat în satul Cătina, comuna Cătina, judeţul Buzău.
Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 11 voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal de negociere a
preţului de cumpărare a terenului extravilan categoria livadă în suprafață
de 540 m2 situat în satul Cătina, comuna Cătina, judeţul Buzău
Dl. primar : terenul in suprafata de 540 mp.p. este pentru investitia apa in Satic
si Tarna, pe acest teren vrem sa instalam bazinul de apa, d-na Marin Ana proprietara
terenului are pe acest teren de dat o sulta de 250 lei, se spune ca a dat acesti bani dar
nu are dovada, pentru acest proiect cu apa am incheiat contract cu Ministerul
Dezvoltarii, Comisia de negociere s-a intanlit si a negociat pretul terenului .
Dl. presedinte de sedinta : am fost de acord cu comisia, pretul sa negociat.
Dl. primar : dl. Marin Vasile –mandatarul vanzatoarei nu poate decat azi sa se
invoiasca, o sa mergem sa facem actul de vanzare-cumparare la notariat.
Dl. Popescu Vasile : vorbesc in numele Comisiei de negociere, sambata ne-am
intanlit si cu dl. Marin Vasile mandatarul terenului, a fost de acord cu pretul negociat
de 3620 lei cu conditia sa ramana in contul primariei sulta de 312 lei pentru care nu a
facut dovada ca a platit la mostenitori .
D. Birlodeanu Adrian: am primit acceptul dumnealui .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 11 voturi pentru .
Drept pentru care am incheiat prezentul process verbal.
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