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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 5 octombrie 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 valorii de finanţare a obiectivului de investiţie 
„Modernizare Stradă de sub pădure şi Stradă din deal, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca 
urmare a încheierii contractului de achiziţie publică şi actualizării devizului general. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de investiţie 
„Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna 
Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a încheierii contractului de achiziţie publică şi actualizării 
devizului general. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de investiţie 
“Reabilitare şi modernizare Şcoala din sat Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj.”, ca 
urmare a încheierii contractului de achiziţie publică şi actualizării devizului general. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de investiţie 
,,Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere din satele Deuşu şi Vechea, 
comuna Chinteni, jud. Cluj”,  ca urmare a încheierii contractului de achiziţie publică şi 
actualizării devizului general. 
5. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică, a imobilelor  teren aflate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate 
publică de interes local „ Construire  Şcoală gimnazială şi cantină S+P+E, Gradiniţa cu 
program prelungit S+P, sală de sport D, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente, sat 
Chinteni, comuna Chinteni, judetul Cluj” 
6. Proiect  de hotărâre privind aprobarea vânzării către POP BACIU FLORIN VASILE, 
a terenului proprietate privata a Comunei Chinteni, atribuit in folosinta gratuita pe durata 
existentei constructiei in conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in vederea 
construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna Chinteni, 
identificat prin CF 51808. a localităţii Chinteni, cu nr. cad 51808. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 
60161, cu nr. cad. 60161, în 16 parcele. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de 
atribuire a contractului de delegare, a Regulamentului serviciului public de transport 
persoane, a Caietului de sarcini,   precum și a proiectului contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza de 
competență a unităților administrativ teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 



Intercomunitară „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ”, 
respectiv pe raza comunei Chinteni. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor pentru transportul public 
de călători practicate de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA. 
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