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 Încheiat, azi, 5 ianuarie  2018, cu ocazia şedintei Comisiei de specialitate 
"Activităţi economico-financiare, juridică şi disciplină" 
 La şedinţă sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 
 D –l Preşedinte al comisiei supune spre aprobare 
 
 

ORDINEA DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Chinteni, 
judeţul Cluj, pe anul 2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar pe anul 
2017 din excedentul bugetar al anului anterior. 
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului unor sume reprezentând excedent 
bugetar, precum şi aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 în anul 2018. 
4. Proiect de hotărâre privind transferul unor sume din excedentul sursei E (venituri 
proprii) la bugetul local (sursa A). 
5. Proiect de hotărâre privind reîntregirea excedentului anilor precedenţi. 
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 62 din 3 
aprilie 2014 privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, doamnei 
GIURGIU ANAMARIA - SONAMITA,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală  
7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 63 din 3 
aprilie 2014 privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, domnului 
ALMĂŞAN AUREL,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală  
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, 
domnului Lazăr Dan,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală  
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, 
doamnei Goga Mădălina Cătălina,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului 
public al comunei Chinteni, situat în incinta clădirii având destinaţia Dispensar Uman 
Chinteni, cu spaţii multifuncţionale, în vederea înfiinţării unui cabinet stomatologic. 
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea paragrafului 4 din art. 2 al Hotărârii 
Consiliului Local Chinteni nr. 217 din 22 noiembrie 2017 privind aprobarea 



dezmembrarii imobilului situat pe teritoriul administrativ al Com. Chinteni in locul numit 
“Lacul Chintau” , in suprafata de 170.852,5 mp, în sensul menţionării corecte a 
suprafeţei de 778,24 mp, în loc de 778.84 mp, cum din eroare s-a trecut. 
 
 

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. 
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