
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ   
COMUNA CHINTENI 
PRIMAR 
 

 
CONVOCATOR 

 
 Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Chinteni, jud. 
Cluj, pentru miercuri,  22 noiembrie 2017, ora 09:00,  la sala de şedinţe a Consiliului 
Local Chinteni,  cu următoarea: 

 
ORDINE DE ZI 

 
1.Informarea  Consiliului Local Chinteni cu privire la Plângerea Prealabilă 
formulată de numiţii Turdean Ioan şi Turdean Ana, cu domiciliul în Cluj Napoca, 
str. Teleorman, nr. 55, sc. 1, ap. 10, judeţul Cluj, împotriva Hotărârii Consiliului 
Local Chinteni nr. 172 din 20.09.2017 privind declanşarea procedurii de 
expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor  teren aflate în coridorul 
de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Construire şi refacere 
poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, 
judeţul Cluj” 
2. Informarea  Consiliului Local Chinteni cu privire la sesizarea domnului Tarţa 
Dumitru, cu domiciliul în localitatea Chinteni, nr. 67, judeţul Cluj, referitoare la 
activitatea SC GARDEN CAFFE & FRIENDS. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării primarului comunei 
Chinteni, doamna Suciu Magdalena Lucia, în Turcia, în perioada 27 - 30  
noiembrie 2017, precum şi a cheltuielilor aferente deplasării, respectiv, transport, 
cazare şi  diurnă. 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării pachetelor de Crăciun 
pentru anul 2017. 
5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Chinteni pentru lucrări 
ce se execută pe domeniul public şi privat al comunei Chinteni aferente 
obiectivului de investiţie „Facilităţi racorduri de canalizare a apelor uzate 
menajere proiectate pe strada Unirii, strada Republicii din localitatea Chinteni, 
comuna Chinteni, judeţul Cluj.” 
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei 
Chinteni, a cotei de 305/1071 de sub B11 şi a cotei de 334/2142 de sub B12 din 
imobilul situat în intravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea 
Funciară 54740 a localităţii Chinteni, sub A1, cu număr cadastral 54740, 
reprezentând teren în suprafaţă de 1.071 mp, avân categoria de folosinţă arabil, 
proprietatea Societăţii cu Răspundere Limitată RARCOS IMOB, reprezentată 
prin administrator, Colto Cosmin. 
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei 
Chinteni a imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 12 mp, situat pe teritoriul 
comunei Chinteni, sat Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 51157 Chinteni, sub 



A1 cu nr.cad.51157, constând în teren cu destinaţia „drum de acces”, precum  şi 
a cotei de 62/257 parte din imobilul –teren intravilan, situat pe teritoriul comunei 
Chinteni, sat Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 50708 Chinteni, nr.cadastral  
vechi: 2454, nr.topografic: 19143/2/1, sub A1, cu nr.cad: 50708 constând în teren 
cu destinaţia „drum”, în suprafaţă totală de 257 mp, proprietatea domnilor Goga 
Ioan şi Goga Sanda-Ştefana.     
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 29, în 
suprafaţă de 225,38 mp a domnului Gânscă Dorel. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 30, în 
suprafaţă de 229,77 mp a domnului Gânscă Dorel. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 263, în 
suprafaţă de 756  mp a domnului Dulca Daniel Marius. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 242, în 
suprafaţă de 756  mp a domnului Suciu Cornel 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 243, în 
suprafaţă de 756  mp a domnului Suciu Cornel 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 244, în 
suprafaţă de 775,84  mp a domnului Gavrilaş Florin Gheorghe 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 245, în 
suprafaţă de 778,24  mp a domnului Gavrilaş Florin Gheorghe 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 246, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Gavrilaş Florin Gheorghe 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 188, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Popescu Marius 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 86, în 
suprafaţă de 997,20 mp a domnului Pap Gabriel Sebastian. 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 261, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Mureşan Marius. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 14, în 
suprafaţă de 249,71 mp a domnului Bazrkan Abdul Rahman 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 13, în 
suprafaţă de 245,43 mp a domnului Bazrkan Abdul Rahman 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 16, în 
suprafaţă de 249,10 mp a domnilor Hassoun Jamal şi Hassoun Corina Adriana 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 15, în 
suprafaţă de 248,93 mp a domnilor Hassoun Jamal şi Hassoun Corina Adriana. 
 
 
 
 

 
 

PRIMAR, 
Magdalena Lucia Suciu 

 
 



Nr.crt NUMELE SI PRENUMELE SEMNATURA 

1. SUCIU NELU  
 

2. MIRON TEODOR  
 

3. GĂDĂLEAN VOICHIŢA  
 

4.  BACIU PETRE  
 

5. MURESAN DARIUS - MALIN  
 

6. CIMPEAN VASILE  
 

7. FERENT IOAN  
 

8. CORUJAN LIVIU   
 

9. GĂDĂLEAN RADU  
 

10. TURAC IOAN   
 

11. MANU   ADRIANA MARIA  
 

12. POP RUBEN 
 

 

13. NECHITA VOICHITA 
 

 

14 BINDAS DAN 
 

 

15 ROBA MONICA 
 

 

16  GHITA JEAN 
 

 

 
 


