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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 7 decembrie 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 rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, 
judeţul Cluj, pe anul 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 
2019. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
cheltuielilor neeligibile, modificaţi, aferenţi obiectivului de investiţie „Sistem centralizat de 
canalizare, cu staţie de epurare, în localităţile Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni, 
judeţul Cluj ” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public 
al comunei Chinteni aferente obiectivului de investiţie „Alimentare cu energie electrică 
locuinţe familiale zona Lac Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public 
al comunei Chinteni aferente obiectivului de investiţie „Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezământ cultural – comuna Chinteni, satul Deuşu, judeţul Cluj.” 

6. Proiect de hotărâre privind întabularea imobilului teren în suprafaţă de 7243,29 
mp teren având categoria de folosinţă de păşune, situat în localitatea Chinteni, comuna 
Chinteni, judeţul Cluj. 

7. Proiect de hotârâre privind aprobarea cheltuielilor de protocol în cuantum de 
1000 lei ocazionate de sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei, din bugetul local al 
comunei Chinteni, în vederea achiziţionării pachetelor de Crăciun pentru elevi, în anul 
2018.  

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Coman Claudia Iuliana,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Hodiş Mihaela Claudia,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Nicoschi Alexandra,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 



12. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Coman Claudia Iuliana,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Călburean Ruxandra,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Boancă Alin,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală. 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Păcurar Corneliu Alexandru,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală. 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Rădeanu Cristi,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

 
 
 
 
   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 


