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PROCES-VERBAL 
 
 
 
 Încheiat, azi, 30 martie 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 modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Chinteni, judeţul Cluj. 

2. Proiect de hotărâre privind casarea unor obiecte de inventar. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind serviciul de 

salubrizare al localităţilor comunei Chinteni şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Serviciului public de salubrizare din Comuna Chinteni . 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea vânzării către MATIAŞ- 
Barboş Sorin Alexandru şi Matiaş-Barboş Oana Cristina, a terenului proprietate privată 
a Comunei Chinteni, situat in sat Chinteni, comuna Chinteni, identificat prin CF 52378. a 
localităţii Chinteni, cu nr. cad 52378, în suprafaţă de 900 mp. 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în 
suprafaţă de 150 mp, din totalul de 2196 mp, înscris în CF nr. 281372 Cluj Napoca, nr. 
cadastral 281372, proprietatea doamnei Molnar Ildiko. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire casă familială P+M, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire, fosă 
septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare 
generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59676 Chinteni, 
iniţiator: Lador Gavril 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire locuinţă unifamilială P+E, împrejmuire teren, acces auto şi pietonal, parcări 
auto, amenajări exterioare, amplasare bazin vidanjabil din PVC, racorduri şi 
branşamente, utilităţi existente în zonă, generat de imobilul identificat prin extrasele de 
carte funciară nr. 59360 şi 59024, iniţiator, Gavronschi Victor Alexandru. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de racord la reţeaua de gaze 
naturale. 



9. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 94 
din 16 octombrie 2016 privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, 
doamnei Cuibus Denisa-Corina,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Prescură Adela,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală.  

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Moldovan Andrada Denisa,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea 
locuinţei afectate de incendiu domnului Tămaş Ionuţ Mircea, cu domiciliul în Chinteni, 
strada Unirii, nr. 37, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă pentru refacerea 
locuinţei afectate de incendiu domnului Hărşan Ioan Mircea, cu domiciliul în Chinteni, 
nr. 658, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 

14. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 
28 din 9 februarie 2018 privind aprobarea sărbătoririi zilei de 8 Martie prin acordarea 
unei flori, a unei ciocolate şi a unei felicitări fiecărei femei de pe raza comunei Chinteni. 

 
După prezentarea proiectelor de hotărâri şi discutarea acestora de către membrii 

comisiei, aceştia AVIZEAZA FAVORABIL proiectele de hotărâri şi recomandă 
Consiliului Local adoptarea acestora în cadrul primei şedinţe ordinare. 
 
 

MEMBRII COMISIEI 
 
               1.Domnul FERENT IOAN                   _________________preşedinte 
 
               2.Domnul MURESAN DARIUS-MALIN  _________________membru 
 
               3.Domnul TURAC IOAN                     _________________membru 
 
      4.Domnul MIRON TEODOR               _________________membru 
 
       5.Doamna NECHITA VOICHITA           _________________membru 
               


