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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 07.06.2019, 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 rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, judeţul Cluj. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării imobilului intravilan, cu casă de locuit, 

situat în localitatea Feiurdeni, nr. 202, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 59828, 
având nr.cadastral 59828 şi 59828 – C1, format din teren, în suprafaţă de 4.674 mp, din 
acte şi 3.777 mp, măsurată şi casă familială cu regim de înălţime P, în suprafaţă de 119 
mp.   

3. 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 actualizării devizului general 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi privat 
al comunei Chinteni, pentru obiectivul de investiţie  „Racorduri de canalizare în 
localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj.” 

5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru reglementare de drumuri, deschidere accese şi 
amplasare branşamente şi racorduri la străzi ale localităţii, în scopul: Elaborare P.U.Z. 
pentru lotizare, construire locuinţe unifamiliale, amenajări exterioare, împrejmuire 
terenuri, accese auto şi pietonale, parcări auto, amplasări bazine vidanjabile din PVC, 
racorduri şi branşamente utilităţi urbane existente. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi privat 
al comunei Chinteni, în scopul: Elaborare P.U.Z. pentru lotizare, construire locuinţe 
unifamiliale, amenajări exterioare, împrejmuire terenuri, accese auto şi pietonale, 
parcări auto, amplasări bazine vidanjabile din PVC, racorduri şi branşamente utilităţi 
urbane existente. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi privat 
al comunei Chinteni pentru obiectivul “Realizare reţea subterană de fibră optică pentru 
servicii de telecomunicaţii electronice în comuna Chinteni, localitatea Chinteni, 
judeţul Cluj”, beneficiar: RCS&RDS SA.  

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi privat 
al comunei Chinteni pentru obiectivul “Realizare reţea aeriană de fibră optică pentru 



servicii de telecomunicaţii electronice în comuna Chinteni, localitatea Chinteni, 
judeţul Cluj”, beneficiar: RCS&RDS SA.  

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, 
doamnei COLTO GEORGETA DORINA,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală  

10. Proiect de hotărâre privind acordarea tichetelor de vacanţă în anul 2019, funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Chinteni. 

11. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj 
Napoca SA, a 6 bucăţi autobuze nearticulate, noi, pentru elevi – bunuri aflate în domeniul 
privat al Municipiului Cluj Napoca.  

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei părţi 
indivize de ¼ din imobilul teren intravilan, arabil, în suprafaţă totală de 1425 mp, situat în 
localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris  în CF nr. 50623 Chinteni, cu nr 
cadastral 50623, proprietatea domnilor Tomi Lucian Ioan şi Tomi Adina Claudia. 

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a două cote 
de  1/6 parte, fiecare, din terenul situat în intravilanul satului Chinteni, FN, comuna Chinteni, 
judeţul Cluj, în suprafaţă totală de 312 mp, teren arabil cu destinaţia de drum de acces,  
înscris în Cartea Funciară nr. 54765 Chinteni, nr.cadastral 54765, coproprietatea domnilor 
Goia Florin şi Goia Sorin. 

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
LOTUL 2: imobil nou creat, cu nr.cadastral nou atribuit 60581, situat administrativ în 
intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni,  judeţul Cluj, format din teren în suprafaţă 
totală de 70 mp, cu categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Jecan Lucian şi 
Jecan Florina Maria.. 

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
70/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323, situat în extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă 
de 8280 mp, proprietatea domnilor Dumitru Ioan Elisei şi Pop Claudia. 

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
67/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea domnilor 
Mocean Gabriela Ioana şi Mocean Andrei Ioan. 

17. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
70/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323, situat în extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă 
de 8280 mp, precum şi a cotei de 140/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea 
Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 50369, situat în extravilanul localităţii Chinteni, 
judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea doamnei Sarca Irina 
Claudia. 

18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
119/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea domnilor 
Bulgaru Silviu şi Bulgaru Andrada Mihaela. 

19. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
210/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea domnilor 
Balla Lehel şi Balla Klara. 



20. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
70/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea doamnei 
Murg Ioana Mihaela. 

21. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a: 
-  cotei de 126/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 

Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea domnilor Voina Ioan Doru şi Cosma Lavinia Luminiţa. 

- cotei de 280/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 
Chinteni, cu nr. 50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, 
proprietatea domnilor Voina Ioan Doru şi Cosma Lavinia Luminiţa 

- cotei de 126/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 
Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea domnilor Pop Marius Andrei şi Cremene Ioana Dana 

- cotei de 119/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 
Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea domnilor Cremene Florinel şi Cremene Marcela. 

- cotei de 126/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 
Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea domnilor Cremene Mihai Dan şi Cremene Carmen Otilia; 

- cotei de 126/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 
Chinteni, cu nr. 50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, 
proprietatea domnilor Pop Ioan şi Pop Eugenia. 

22. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a: 
- cotei de 266/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 

Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea domnilor Bochiş Radu-Mihai şi Bochiş Ana. 

- cotei de 140/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 
Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea doamnei Csakany Kinga. 

23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
276/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, precum şi a cotei de  
6664/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea SC 
MULTISERV SRL. 

24. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
140/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea domnilor 
Rusu Florin Marius şi Rusu Sandu. 



25. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
140/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea domnilor 
Costişor Vlad Ionuţ şi Costişor Ioana Mihaela. 

26. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
140/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea domnilor 
Harşa Ilie şi Harşa Diana Anneline. 

27. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
266/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea domnilor 
Morokos Emil Gabriel şi Morokos Diana Roxana. 

28. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
63/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea domnului 
Mathe Zoltan Csaba. 

29. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a: 
- cotei de 266/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 

Chinteni, cu nr. 50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, 
proprietatea domnilor Vlaic Ioan Marian şi Vlaic Roxana. 

- cotei de 60/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 
Chinteni, cu nr. 50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, 
proprietatea domnilor Nagy Daniel Vasile şi Nagy Cristina Maria 

-  cotei de 119/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 
Chinteni, cu nr.cad. 50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, 
proprietatea domnilor Gergely Szabolcs şi Gergely Bernadette. 

- cotei de 70/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 
Chinteni, cu nr. 50323 (nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în 
extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, 
proprietatea doamnei Suciu Iulia Maria. 

30. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
situat administrativ în intravilanul comunei Chinteni, localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris 
în CF nr. 60581 Chinteni, nr.cadastral 60581, format din teren în suprafaţă totală de 70 mp, 
cu categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Jecan Lucian şi Jecan Florina Maria. 

31. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului 
înscris în Cartea Funciară nr. 60436 Chinteni, cu nr.cadastral 60436, situat în intravilanul 
satului Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, compus din teren arabil, în suprafaţă totală 
de 1207 mp, teren cu destinaţia de drum, proprietatea domnilor Szabados Janos şi 
Kelemen Gyongy, în nume propriu şi în calitate de mandatară pentru Szabados Istavan, în 
baza procurii speciale nr. 2484/27.09.2018. 

32. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului 
înscris în Cartea Funciară nr. 60440 Chinteni, cu nr.cadastral 60440, situat în intravilanul 
localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, compus din teren cu suprafaţa de 572 mp, 
având categoria de folosinţă arabil, teren cu destinaţia de drum, proprietatea domnilor 
Kelemen Ioan, Kelemen Gyongyi şi Kelemen – Jozsi Zoltan. 



33. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului 
înscris în Cartea Funciară nr. 59938 Chinteni, cu nr.cadastral 59938, situat în intravilanul 
satului Chinteni, comuna Chinteni, judeţ Cluj, compus din teren intravilan arabil care în fapt 
are destinaţia de drum, proprietatea domnilor Soos Anna, Kelemen Ştefan şi Kelemen Ioan. 

 
 

 
 
   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 


