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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 11 iunie 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 acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe 
Române Măcicaşu. 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 
93  din 04 mai 2016 privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită 
Pastor Andreea-Cristina în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 
73 din 27.05.2010 privind acordarea unei suprafeţe de 300 mp, în folosinţă gratuită, 
domnilor NEMEŞ HORAŢIU ANDREI  şi NEMEŞ ANCA CRISTINA  în vederea construirii 
unei locuinţe proprietate personală  

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 
56 din 15.04.2011 privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă gratuită, 
domnilor CORNEA CRISTIAN şi CORNEA ARIANA-BIANCA. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei FILIP FLORINA TANIA, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 150 mp, a suprafeţei de 500 
mp, atribuită în folosinţă gratuită  domnului FARCAŞ ALIN IOAN şi soţiei Farcaş Claudia 
prin Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 20 din 10.02.2011. 

7. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 150 mp, a suprafeţei de 500 
mp, atribuită în folosinţă gratuită  domnului BLOS NELU CLAUDIU şi soţiei BLOS OANA 
IULIA,  prin Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 32 din 22.03.2010. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind contractare 
credit bancar. 

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a cotei de 82/832 –a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în 
CF nr. 50760 Chinteni, de sub A1, cu nr.cadastral 50760, constând din teren intravilan, în 
suprafaţă de 832 mp, având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnului Lazăr 
Tarcisiu Claudiu Pavel. 

10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a cotei de 129/832 –a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în 
CF nr. 50760 Chinteni, de sub A1, cu nr.cadastral 50760, constând din teren intravilan, în 



suprafaţă de 832 mp, având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnului Suciu 
Nelu. 

11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a cotei de 73/832 –a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în 
CF nr. 50760 Chinteni, de sub A1, cu nr.cadastral 50760, constând din teren intravilan, în 
suprafaţă de 832 mp, având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Vladu 
Adrian Dumitru şi Vladu Larisa Andreea. 

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 
a cotei de 95/832 –a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în 
CF nr. 50760 Chinteni, de sub A1, cu nr.cadastral 50760, constând din teren intravilan, în 
suprafaţă de 832 mp, având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Nedea 
Cristinel Marian şi Dumitrean Ramona Liana.  

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a terenului intravilan situat în localitatea Chinteni, nr. 772A, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 
60002 a localităţii Chinteni, cu A1 având nr.cad 60002, cu suprafaţa totală de 24 mp, 
categoria de folosinţă arabil, proprietatea doamnei Ciorca Răduţa Marinela. 

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a cotei de 15/1728 a parte din imobilul situat în comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 
nr. 51417 Chinteni, cu nr.cad. 51417, compus din teren arabil cu destinaţie de drum de 
acces, cu suprafaţa totală de 1.728 mp, proprietatea doamnei Butuza Puşa Mihaela şi 
Butuza Andrei. 

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a cotei de 782/8610 – a parte din imobilul teren situat în intravilanul localităţii Chinteni, 
judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 51545 Chinteni, având nr.cad. 51545 de sub A1, 
provenit din nr.CF vechi 1743, cu nr. cadastral vechi 190/1, 191/1, categoria de folosinţă 
arabil, cu suprafaţa de 861 mp, proprietatea domnilor Rusu Marius Eugen şi Rusu 
Marcela. 

 
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. 
 
 

MEMBRII COMISIEI 
 
               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 
               


