
           

 
 

 
 
 
 
 

PUBLICAŢIE 
 

 Prin prezenta, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor din comuna Chinteni,  faptul 
că, vineri, 3 noiembrie 2017, ora 09:00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului 
Local Chinteni,  la sala de şedinţe a Consiliului Local Chinteni, cu următoarea:  

 
 

                                                                ORDINE DE ZI 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, 
judeţul Cluj. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării partidei 01611, reprezentând 
57 mc material lemnos, prin Ocolul Silvic Cluj.  
3.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Chinteni pentru lucrări ce 
se execută pe domeniul public al comunei Chinteni, pentru obiectivul de investiție 
Alimentarea cu apă potabilă în localitatea Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul 
Cluj  
4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 83 
din 29 iunie 2011, privind acordarea  unei suprafețe de 500 mp, în folosință gratuită, 
domnului SECU ROBERT, în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. 
5.  Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local 
Chinteni nr. 66 din  27 aprilie 2012 privind acordarea suprafețelor de 500 mp în 
folosință gratuită și identificarea fiecărei parcele de teren cu număr cadastral și 
număr de Carte Funciară pentru terenurile date tinerilor căsătoriți. 
6.  Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a cotei de 6/20 parte din imobilul situat administrativ în localitatea Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 54670 Chinteni, nr. CF vechi 2058,A1 cu 
nr.cad.354/6, teren intravilan cu destinația de drum, în suprafață de 750 mp,  
proprietatea numiţilor BOCA MARIANși BOCA ILEANA. 
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 2/6 –a parte din terenul situat în intravilanul satului Chinteni,F.N., comuna 
Chinteni, județul Cluj, în suprafață totală de 312 mp, teren arabil cu destinația de 
drum de acces, înscris în Cartea Funciară cu indicator electronic 54765 Chinteni, A1, 
cu nr. cadastral 54765, coproprietatea în stare de devălmășie a domnilor Goia Marcel 
Laurențiu și Goia Ancuța Denisa. 
8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
imobilului reprezentând teren intravilan, în suprafață de 70 mp, teren neîmprejmuit, 
cu destinația de drum, situat în localitatea Chinteni,comuna Chinteni, județul Cluj, 
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înscris în CF nr. 59667 Chinteni, de sub nr. crt. A1, cu nr. cadastral 59667, 
proprietatea domnului Rotiș Răzvan Dan. 
9.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
imobilului situat în intravilanul localității Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 59730 
Chinteni, A1 cu nr. cadastral 59730, constând din teren neîmprejmuit în suprafață de 
11 mp, având categoria de folosință arabil, proprietatea domnilor SECEAC RADU 
IOAN și MARIA RODICA.  
10.   Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 1/14 parte din imobilul reprezentând teren intravilan, în suprafață totală de 
1425 mp, arabil, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj, înscris în 
CF nr. 50623 Chinteni, nr. CF vechi 2162N, nr. cadastral vechi 419/15 de sub nr. crt. 
A1, cu nr. cadastral 50623 proprietatea doamnei Tiuca Adina.   
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 224, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Miron Emil. 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 225, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Miron Emil. 
13.  Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării unor 
PUZ-uri pentru trei macro-unități teritoriale de referință ( MUTR). 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării parcelei în suprafață de 500 
mp, atribuită în folosință gratuită în vederea construirii unei locuințe proprietate 
personală, în baza Legii 15/2003, domnilor Anghel Mihai Dan și soției Corina Maria 
 
 

 

SECRETAR, 
CORINA MARIA ANGHEL 


