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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 10 februarie 2020, 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 bugetului local al comunei Chinteni, pe anul 
2020. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 

Chinteni, pentru anul 2019. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pe anul 2020 pentru 

beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe de salubritate în cuantum de 10 lei / lună, 

pentru imobilele temporar locuite. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivității de inaugurare a obiectivului 

de investiții ”Sală de sport școlară”, pentru data de 1 mai 2020. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către POP DAN ANTONIU, a terenului 

proprietate privata a Comunei Chinteni, atribuit in folosinţă gratuită pe durata existenţei 

construcţiei în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in vederea construirii unei 

locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna Chinteni, identificat prin CF 

52381 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 52381 

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea unor contracte de închiriere ale unor spații 

aparținând domeniului public public al comunei Chinteni, situate în incinta clădirii cu 

destinația Dispensar Uman Chinteni, cu spații multifuncționale. 

 



8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Chinteni să angajeze un 
avocat si să semneze contractul de asistenţă juridică în vederea reprezentării intereselor 
Comunei Chinteni într-o acțiune în instanță având ca obiect recuperare creanță în 
procedură de insolvență, împotriva SC ROVIGO SPRL.  

 
9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Chinteni să angajeze un 

avocat si să semneze contractul de asistenţă juridică în vederea reprezentării intereselor 
Comunei Chinteni într-o acțiune în constatare, în instanță, împotriva SC INTERPEL EXIM 
SRL. 

    
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă pentru Parcelare în 

vederea realizării de locuințe familiale, generat de imobilul teren, identificat  prin 
extrasul de carte funciară nr. 52879 Chinteni, inițiator Tăuțan Cristian. 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pentru Locuință 

familială, împrejmuire teren, acces auto și pietonal, amplasare bazin vidanjabil din PVC, 

racorduri și branșamente utilități urbane existente, generat de imobilul teren identificat 

prin extrasul de carte funciară nr. 54943 Chinteni, inițiator Ciupe Samuel Gabriel.   

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
122/2066 din imobilul  teren intravilan, situat în localitatea Chinteni, județul Cluj, înscris 
în CF nr. 50076 Chinteni, având nr. Cad. / nr. Top. 50076, cu suprafața totală de 2066 mp, 
categoria de folosință arabil, ca urmare a renunțării, în favoarea Comunei Chinteni a  
proprietarilor tabulari , Condor Gheorghe și Condor Liuța. 
   

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Chinteni a 

imobilului  în suprafața din acte de 1464 mp, situat în intravilanul localității Chinteni, 

județul Cluj,  categoria de folosință arabil, înscris în CF nr. 60259 Chinteni, nr. Cadastral 

60295, ca urmare a renunțării, în favoarea Comunei Chinteni a  proprietarilor tabulari, 

Dodor Mihaly Attila și Fodor Ioana Flavia. 

 
 

  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 

 
 


