
 

 

  
 
 

 
 

DISPOZITIA 
Nr. 164  din 08.09.2017  

 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Chinteni, jud. Cluj, 

 in şedinţă ordinară, pentru data de 15 septembrie 2017 
 
 
 

 Primarul comunei Chinteni, jud. Cluj, 
 Având în vedere prevederile art. 39, alin. (1) şi alin. (3),  art. 68, alin. (1)  şi art. 
115, alin. (1), lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare  
 

    DISPUN 
  

Art. 1. Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Chinteni, jud. Cluj, 
pentru vineri, 15 septembrie 2017, ora 09:00,  la sala de şedinţe a Consiliului Local 
Chinteni,  cu următoarea: 
 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor 
terenuri proprietatea persoanelor fizice necesare realizării obiectivului de investiţii 
„Modernizare Stradă de sub pădure şi Stradă din deal, comuna Chinteni, judeţul 
Cluj ” 

2. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor 
terenuri proprietatea persoanelor fizice necesare realizării obiectivului de investiţii  
„Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare,   
în satele  Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni, judeţul Cluj” 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, 
judeţul Cluj. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării terenului situat în intravilanul 
localităţii Chinteni, nr. 614, în suprafaţă de 1.215 mp, identificat în tarlaua 23, 
parcela 1150, având categoria de folosinţă curţi-construcţii. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării terenului în suprafaţă de 900 
mp, situat în extravilanul localităţii Săliştea Veche, având categoria de folosinţă 
păşune. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare al Funcţiilor Publice. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării costurilor abonamentelor pentru 

transportul elevilor şi studenţilor, pentru anul şcolar 2017-2018..  
 
Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului, Instituţiei Prefectului 
judeţului Cluj.  
 

PRIMAR,        Secretar, 
Magdalena Lucia Suciu                            Corina Maria Anghel  
   


