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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 19 septembrie 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, pe anul 2019. 
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat al comunei Chinteni.  
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea anexelor 1-6  la Hotărârea Consiliului nr. 9 din 

23 ianuarie 2019 privind  declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de 
utilitate publică, a imobilelor  teren aflate în coridorul de expropriere a lucrării de 
utilitate publică de interes local “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, 
Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj” . 

4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea unor activităţi pentru perioada 2018-
2019 – premierea cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie; felicitarea 
cuplurilor care se căsătoresc; marcarea unor evenimente ca Ziua eroilor, 24 
Ianuarie, 1 Decembrie. 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea articolului 2 şi 3 din Hotărârile Consiliului Local 
Chinteni nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 şi 
123 din 10 iunie 2019.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire 
Casă familială P+E, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire teren existent, 
amenajări exterioare, bazin vidanjabil, racorduri şi branşamente, generat de imobilul 
teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 51546 Chinteni, iniţiator Crişan 
Gabriel.  

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire locuinţă unifamilială P+M, anexe gospodăreşti, amenajări exterioare, acces 
auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire teren, amplasare fosă septică, racorduri şi 
branşamente generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 
50547 Chinteni, iniţiator, Vaczi Roland Mihai. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării către PETRIŞOR VASILE, 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 52377 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 52377. 

9. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public 
Cluj Napoca SA, a unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj Napoca 
care fac parte din investiţia “Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj 
Napoca prin achiziţia de autobuze electrice” 

10. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni, 
judeţul Cluj a cotei părţi indivize de 1/11 din imobilul teren extravilan, arabil, cu 
destinaţia drum de acces, în suprafaţă de 1198 mp, situat în satul Chinteni, comuna 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în cartea funciară nr. 51208 Chinteni, număr cadastral 
51208, proprietatea doamnei Fărăgău Ana Monica. 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 251 mp, imobil ce are în fapt destinaţia 
de drum de acces, situat pe teritoriul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 
nr. 60577 Chinteni, cu nr. 60577, categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor 
Nădăşan Ciprian – Augustin şi Nădăşan Afinia Loredana. 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
cotei de 1/12-a parte din imobilul situate administrative în intravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 50171 Chinteni, CF vechi 2183, 
nr.cad 389/13 compus din teren cu suprafaţa de 1442 mp, categoria de folosinţă 
arabil – cu destinaţia de drum de acces, proprietatea domnilor Şumandea Ioan 
Florin şi Şumandea Andra – Mihaela. 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
cotei de 782/8610-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 51545 
Chinteni, cu nr.cad. 51545 (nr. CF vechi 1743, nr.cad. vechi 190/1, 191/1), situate în 
intravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 861 
mp, proprietatea domnilor Şopterean Ioan Andronic şi Şopterean Floarea Adriana.   

14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
imobilului situate în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj, prevăzut cu 
nr.cadastral nou 60744, ce urmează a fi înscris în CF 60744 Chinteni, teren în 
suprafaţă de 1500 mp, proprietatea SC BETASIL SRL. 

    
 

 
   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 


