
           

 
 

 
 
 
 
 

PUBLICAŢIE 
 

 Prin prezenta, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor din comuna Chinteni,  faptul 
că, marţi, 19 decembrie 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 numirea preşedintelui de şedinţă. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea zonelor şi delimitarea acestora în 
intravilanul UAT Chinteni. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 
2018. 
4. Proiect de hotărâre privind prelungirea Planului Urbanistic General până la 
adoptarea noului PUG. 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei reprezentând racord la energie 
electrică. 
6. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Chinteni. 
7. Proiect de hotărâre privind avizarea reţelei şcolare a unităţilor de învâţământ 
preuniversitar de pe raza comunei Chinteni, pentru anul şcolar 2018-2019. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire locuinţă familială, 
împrejmuire proprietate şi branşare la utilităţi, generat de imobilul identificat prin 
extrasul de carte funciară nr. 59370 Chinteni, iniţiator: Creţ Roman şi Melania. 
9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a cotei părţi indivize de 75/1076 din imobilul teren intravilan, drum, care în întregul 
său are suprafaţa de 1.076 mp, situat în satul Chinteni, comuna Chinteni, judeţul 
Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51264 a comunei Chinteni, sub A1, număr 
cadastral 51264, proprietatea doamnei Costan Ionela. 
10.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a terenului în suprafaţă de 268 mp situat în intravilanul comunei Chinteni, judeţul 
Cluj, înscris în CF nr. 59373 Chinteni de sub A1 şi a terenului în suprafaţă de 189 mp 
situat în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59374 Chinteni 
de sub A1. 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 142, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Moldovan Simion. 
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 190, în 
suprafaţă de 756 mp a doamnei Mateş Ancuţa Carmen. 
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13. 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 Giurgiu Gheorghe şi Giurgiu Corina 
Mihaela. 
14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie, a unui imobil situat 
în intravilanul localităţii Măcicaşu. 
15.  Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local 
Chinteni nr. 143 din 5 octombrie 2012,  a art. 2 din Hotărârea Consiliului Local 
Chinteni nr. 209 din 14 octombrie 2016 şi a art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 
Chinteni, nr. 91 din 17 mai 2017, în sensul menţionării corecte a numărului cadastral 
şi a numărului de carte funciară.   
16.   Proiect de hotărâre privind soluţionarea plângerii prealabile formulate  de 
Turdean Ioan şi Turdean Ana împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 172/2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETAR, 
CORINA MARIA ANGHEL 


