
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
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CONSILIUL LOCAL CHINTENI 

COMISIA DE SPECIALITATE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,JURIDICĂ ŞI 
DISCIPLINĂ 

 
PROCES-VERBAL 

 
 Încheiat, azi, 18 noiembrie 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 alegerea președintelui de ședință. 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni pe anul 

2019. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți 

obiectivului de investiții ”Centrul Medical Chinteni”. 
 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexei 2 la 169 din 7 noiembrie 2018 privind 
declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor  
teren aflate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică “Modernizare 
Stradă de sub pădure şi Stradă din deal, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 

 
5. Proiect de hotărâre privind elaborare Plan Urbanistic Zonal Chinteni, zona Sub Plopi 

pentru  Construire locuințe familiale. 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare  Plan Urbanistic Zonal Chinteni de parcelare, în 
vederea realizării de locuințe familiale – sat Deușu,  generat de imobilul teren 
identificat prin extrasul de carte funciară nr. 52879 Chinteni, inițiator Tăuțan Cristian. 

 
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

Chinteni nr. 244 din 19 decembrie 2019 privind privind stabilirea unor măsuri pentru 
aducerea terenurilor şi drumurilor publice  la starea iniţială, în cazul executării unor 
lucrări de construcţie, extindere sau reabilitare a reţelelor de apă, canalizare, gaz sau 
iluminat public şi casnic,  existente pe raza comunei Chinteni. 

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi 
privat al comunei Chinteni, judeţul Cluj, pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea 
și reabilitarea drumurilor județene din județul Cluj: DJ 105T Săliștea Veche – 
Berindu, km 14+447 – km 19+470, L= 5,023 km.” 

 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi 
privat al comunei Chinteni, judeţul Cluj, pentru obiectivul de investiţie „Modernizarea 
și reabilitarea drumurilor județene din județul Cluj: DJ 109 V Cluj Napoca – Giula, 
km 11+400 – km 15+390, L= 3,990 km.” 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale din Contractul 

de închiriere nr. 230/4078/22.02.2012, încheiat între CN Poşta Română, prin OJP Cluj 
şi Comuna Chinteni.   

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea și radierea 

vehiculelor supuse înregistrării. 
 

12. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Chinteni 
nr. 214 din 28 decembrie 2018 privind majorarea impozitului pentru imobilele – 
clădiri şi terenuri – neîngrijite, cu privire la imobilul situat în localitatea Sînmartin, nr. 
7, comuna Chinteni, județul Cluj, proprietatea doamnei Balc Ana.  

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobare elaborare proiect  tehnic și execuție lucrări 

pentru obiectivul ”Amenajare stații de autobuz în localitatea Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj.” 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobare elaborare proiect  tehnic și execuție lucrări 

pentru obiectivul ”Amenajare loc de joacă pentru copii, în localitatea Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj.” 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 61,50 mp, 

situat în localitatea Vechea, aparținând domeniului public al comunei Chinteni, județul 
Cluj. 
 

16. Proiect de hotărâre privind  preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni, 
judeţul Cluj a cotei de 104/4960-a parte din terenul în suprafață de 1240 mp, înscris în 
CF nr. 52560 Chinteni, nr. CF vechi 1778, nr.cad.vechi 1016, nr. top. 385/14, 386/1/14, 
386/2/14, 387/2/14, 388/2/14, cu nr. cadastral 52560. 
 

 
17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 

cotei de  2/5 - a parte din parcela de teren situată în satul Pădureni, comuna Chinteni, 
județul Cluj, înscrisă în cartea funciară nr. 52310 Chinteni, nr.cadastral 52310, 
compusă din teren extravilan în suprafață totală de 908 mp, având categoria de 
folosință arabil. 

 
18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 

parcelei de teren situată în satul Pădureni, comuna Chinteni, județul Cluj, înscrisă în 
cartea funciară nr. 60732 a localității Chinteni, nr.cadastral 60732, compusă din teren 
intravilan în suprafață de 20 mp, având categoria de folosință fâneață. 

 



19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
cotei părţi indivize de 1/5 –a parte de teren situată în satul Pădureni, comuna Chinteni, 
județul Cluj, înscrisă în cartea funciară nr. 52310 Chinteni, nr. cadastral 52310, 
compusă din teren extravilan în suprafață totală de 908 mp, având categoria de 
folosință arabil. 

 
20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 

imobilului situat în extravilanul localității Chinteni, județul Cluj, înscris în Cartea 
Funciară nr. 60777 Chinteni, nr.cadastral 60777 cu categoria de folosință arabil, în 
suprafață de 1.408 mp. 

 
21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 

imobilului – teren intravilan situat administrativ în intravilanul comunei Chinteni, sat 
Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 60738 Chinteni, nr.cadastral 60738 – în 
suprafață de 34 mp, compus din teren neîmprejmuit, având categoria de folosință 
arabil. 
 

22.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei, din bugetul local al comunei 
Chinteni, în vederea achiziționării pachetelor de Crăciun pentru elevii școlari și 
preșcolari, de la școlile de pe raza comunei Chinteni. 

 
 
 
 
 

 
   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 


