
Dragi locuitori ai comunei Chinteni, 
 
La ceasul marelui bilanţ, concluzionăm că pentru noi, autorităţile publice locale, 

acest an nu a trecut în zadar, dovadă stând: 
 
 Obiectivele de investiţii finalizate sau în curs de realizare: 
1.  „Refacere pod din beton peste valea Chintăului (zona str.I Creanga nr 810 – 

8 m lungime şi 5,5 m lăţime” şi asfaltare 300 ml – FINALIZAT; 
2. Verificări,  timp de 2 luni,  a documentaţiilor predate de către SC 

Cornel&Cornel şi respingrea lucrării de cadastu general. Un nou termen de 
depunere 1 februarie 2018. 

3. MODERNIZARE DRUM VICINAL CHINTENI-MĂCICAŞU DIN COMUNA 
CHINTENI, JUDETUL CLUJ” – FINALIZAT; 

4. Extinderea reţelei electrice pe străzile Zambilelor, Nufărului, Narciselor, 
Petuniilor, Crizantemelor, Trandafirului, Crinului, Liliacului, Bujorului, 
Lăcrimioarei, localitatea Chinteni  – FINALIZAT; 

5. ”REACTUALIZARE PUG şi R.L.U. COMUNA CHINTENI , STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE 2014-2020 – FINALIZAT; 

6. Obţinerea autorizaţiilor de construire pentru obietivele de investiţie pe care le 
vom derula în anul 2018 -  FINALIZAT; 

7. Construire Capela Mortuara Vechea, comuna Chinteni – FINALIZAT; 
8. Începerea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţie “Reabilitare şi 

modernizare Şcoala din sat Feiurdeni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, în 
vederea obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare ” 

9. Acordarea pachetelor de Craciun elevilor; – FINALIZAT; 
10. Sărbătorirea Zilei de 8 Martie prin acordarea unei ciocolate, a unei flori şi a 

unei felicitări femeilor de pe raza comunei Chinteni – FINALIZAT; 
11.   “Refacere trei podeţe tubulare de Ø1000 în localităţile Chinteni, Pădureni şi 

Vechea, comuna Chinteni, judeţul Cluj“ - FINALIZAT; 
12. Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de 

epurare, în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj; - FINALIZAT, 
urmat de realizarea branşamentelor la reţeaua de canalizare şi refacerea 
drumurilor comunale, cu termen de finalizare în luna martie 2018; 

13.  Sala de Sport Chinteni – licitaţia publică a fost finalizată, Contractul de 
achiziţie publică de lucrări a fost încheiat, amplasamentul investiţiei a fost 
predat, urmând ca în luna martie 2018 să înceapă lucrările de execuţie. 

14. Capela Mortuară Chinteni; 
 

Obiectivele de investiţie aflate în procedura de licitaţie: 
1. Modernizare Stradă de sub pădure şi Strada din deal în comuna Chinteni, judeţul 

Cluj; 
2. Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare în 

localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 
3. Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare în 

satele Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 
4. Reabilitare şi modernizare Şcoala din sat Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj; 
5. Construire şi refacere poduri în localităţile Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, 

comuna Chinteni, judeţul Cluj; 



6. Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, în satele Deuşu şi 
Vechea, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 

7. Centrul medical Chinteni; 
 

Obiective de investiţie, finanţate, aflate în curs de proiectare: 
 

1. Construire Aquapark Chinteni; 
2. Amenajare Lac Chinteni; 
 

Proiecte aferente obiectivelor de investiţii, care vor fi depuse în vederea 
finanţării în anul 2018 
1. Modernizare drum comunal DC 147 Feiurdeni 6.3 km asfaltare,  comuna 

Chinteni,  judeţul Cluj; 
2. Modernizare şi extindere iluminat public, comuna Chinteni judeţul Cluj; 
3. Construire şcoală gimnazială şi cantină S+P+E, gradiniţă cu program prelungit 

S+P, sală de sport D, dotări, racorduri şi branşamente, sat Chinteni, comuna 
Chinten, judeţul Cluj; 

4. Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere în satele Padureni şi 
Feiurdeni, cu staţie de epurare, în satul Feiurdeni comuna Chinteni; 

5. Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare în 
localitatea Satu Lung, comuna Chinteni; 

6. Reabilitare drum vicinal Chinteni - Pădureni din comuna Chinteni,  judeţul Cluj; 
7. Reabilitare drum vicinal Saliştea Veche-Vechea din comuna Chinteni,  judeţul 

Cluj; 
8. Modernizare străzi în comuna Chinteni - lungime de 25 km, judeţul Cluj; 
9. Drum comunal Pădureni DC 147 km 0 -1.5, reabilitare; 
10. Sediu Administrativ localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj; 
11. Alimentare cu apă localitatea Săliştea Veche, Comuna Chinteni, judeţul Cluj; 
12. Reabilitare poduri în Comuna Chinteni; 
13. Alimentare cu apă potabilă zona Lac Chinteni şi extindere  sistem centralizat de 

canalizare ape uzate menajere în localitatea Chinteni; 
14. Achiziţionare teren în vederea construirii unei capele mortuare în localitatea 

Feiurdeni. 
15. Realizare branşamente la reţeaua de canalizare în localitatea Chinteni. 

 
Acum, la final de an, nu îmi rămâne decât să vă transmit cele mai calde şi alese 

urări de bine, sănătate, prosperitate, fericire şi putere de muncă,  dorindu-vă ca bunul 
Dumnezeu să vă aducă dumneavoastră şi celor dragi sufletului dumneavoastră,  un an 
nou aşa cum îl visaţi. 

 
 

La Mulţi Ani!!! 
 

Primarul dumneavoastră, 
Magdalena Lucia Suciu 


