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 Încheiat, azi, 3 septembrie 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 punerea la dispoziţia Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020 a terenului 
pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unor imobile 
aparţinând domeniului public al Comunei Chinteni, din imobile cu destinaţia de unităţi de 
învăţământ, în imobile cu altă destinaţie; 
3. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al Comunei Chinteni cu 45 numere noi de inventar, reprezentând branşamente şi conducte de apă, 
în valoare totală de 164.836 lei. 
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului 
arabil în suprafaţă de 518 mp, înscris în CF nr. 59648 Chinteni, cu nr.cadastral 59648, 
coproprietatea domnilor Suciu Petru şi Suciu Viorica, prin mandatar Stupar Gabriel Daniel, precum 
şi a domnului Mic Gavril Olimpiu. 
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Chinteni a cotei de 
145/790  -a parte din imobilul teren în suprafaţă totală de 790 mp, categoria de folosinţă arabil, 
situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59332 Chinteni, cu nr. cadastral 59332, 
proprietatea doamnei Todor Ionela Aurelia. 
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
216/1142-a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, înscris în CF nr. 50011 Chinteni, format 
din teren intravilan în suprafaţă de 1.142 mp, având categoria de folosinţă drum, cu nr. cadastral 
50011, proprietatea domnilor Nechita Radu şi Nechita Alina. 
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 1/5 
–a parte de sub B7.1-7.2  din imobilul teren situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 
51502 Chinteni, nr. cadastral 51502, constând din teren necunoscut în suprafaţă totală de 400 mp, 
având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Vădan Ciprian Ovidiu şi Vădan Adina 
Ioana. 
8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a suprafeţei 
de 33 mp din imobilul situat din punct de vedere administrativ în intravilanul comunei Chinteni, 
înscris în CF nr. 60117 Chinteni, sub A.1., nr.cadastral 60117, cu categoria de folosinţă arabil, 
proprietatea domnilor Pascu Liviu şi Pascu Maria. 
9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
80/832 – a parte din imobilul situat în intravilanul localităţii Chinteni, înscris în CF nr. 50760 
Chinteni, cu nr.cadastral 50760, compus din teren arabil cu destinaţia de drum de  acces, cu 
suprafaţa totală de 832 mp coproprietateadomnilor Bogza Gabriel Constantin şi Câmpan Victoria 
Minodora. 



10. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2921/22.10.2003 
privind pe domnul Seleuşan Daniel. 
11.   Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1588/13.06.2003 
privind pe domnul Danciu Lucian Viorel. 
12. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1592/13.06.2003 
privind pe domnul Creţu Vasile Ioan. 
13. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2752/08.10.2003 
privind pe domnul Bunea Gheorghe. 
14. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2753/08.10.2003 
privind pe domnul Bunea Gheorghe. 
15. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 228/23.01.2004 
privind pe domnul Oros Beniamin. 
16. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1947/03.062005  
privind pe domnul Cucuruzan Vasile. 
17. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1946/03.06.2005 
privind pe doamna Dunca Sanda Dorina. 
18. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1945/03.06.2005 
privind pe domnul Birta Dorin 
19. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2692/30.07.2004 
privind pe domnul Baciu Ioan 
20. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2938/25.08.2004 
privind pe domnul Ciursaş Petru Ioan 
21. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2982/25.08.2004 
privind pe domnul Timaru Victoria.  
22. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 310/03.02.2005  
privind pe domnul Ciocian Dan Cristian 
23. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1954/03.06.2005 
privind pe domnul Kenderesi Ştefan 
24. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1955/03.06.2005 
privind pe doamna Kenderesi Iudith- Magdolna. 
25. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 3423/19.11.2004 
privind pe domnul Lazăr Vasile. 
26. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 3424/19.11.2004 
privind pe domnul Lazăr Vasile. 
27. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 2667/07.06.2005 
privind pe doamna Ghiran Delia Constanţa. 
28. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de concesionare nr. 1958/03.06.2005 
privind pe doamna Piroşca Lucia Simona 
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