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 Încheiat, azi, 31 iulie 2018, cu ocazia şedintei Comisiei de specialitate "Activităţi economico-
financiare, juridică şi disciplină" 
 La şedinţă sunt prezenţi _______membri ai comisiei. 
 D –l Preşedinte al comisiei supune spre aprobare 
 

ORDINEA DE ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate aferent 
obiectivului de investiţie „Centrul Medical Chinteni.” 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, judeţul Cluj, pe 
anul 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea exproprierii pentru cauză de 
utilitate publică a unor imobile, proprietatea persoanelor fizice, în vederea realizării obiectivului de 
investiţie “Aquapark Chinteni” 
4. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea negocierii fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca 
obiect  Lucrări de pietruire străzi în urma calamităţilor, localitatea Chinteni, judeţul Cluj : 
1. Str. 21 Decembrie, L=455m, 2. George Enescu L= 553m, 3. Kelemen Arpad L=816m, 4. Ion 
Creanga L=553m,  5. Muntii Oasului L= 1321m, 6. Muntii Godeanu L= 290m, 7. Frasinului L=350m, 
8. Muntii Retezat  L= 350m 9. Drum DC 147 km 0+250 si km 0+350 
5. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Chinteni să angajeze un 
avocat si să semneze contractul de asistenţă juridică în vederea reprezentării intereselor Comunei 
Chinteni în Dosarul 5213/117/2017, având ca obiect anulare act administrativ. 
6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Chinteni să angajeze un 
avocat si să semneze contractul de asistenţă juridică în vederea reprezentării intereselor Comunei 
Chinteni în Dosarul 26230/211/2017, având ca obiect evacuare. 
7. Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor de vacanţă în anul 2018, funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Chinteni. 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice în anul 
2018 
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