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PROCES-VERBAL 
 
 
 
 Încheiat, azi, 18  mai 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. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-econoici aferenţi 
obiectivului de investiţie „Modernizare Stradă de sub pădure şi Stradă din deal în 
comuna Chinteni, judeţul Cluj.” şi a cheltuielilor neeligibile. 

3. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea contractării unui 
credit bancar pentru finanţarea unor obiective de investiţie. 

4. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor pentru achiziţia publică a 
unui teren în localitatea Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj. 

5. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea exproprierii 
pentru cauză de utilitate publică, a imobilelor  teren aflate în coridorul de expropriere a 
lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare Lac Chinteni,  comuna Chinteni, 
judeţul Cluj”. 

6. Proiect de hotărâre privind valorificarea, prin licitaţie publică, a unei 
autospecializate transport şcolar marca ARO 420 TS, casat şi scos din inventar. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 
3340/18.07.2006. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în 
inventarul Şcolii Gimnaziale Chinteni. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru Construire casă unifamilială 
generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 54709 şi 54712 
Chinteni, iniţiator Pap Lehel. 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Bangur Sergiu, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 



11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Fizeşan Andrei Raul, în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

 
12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, 

a imobilului teren intravilan, fâneaţă, în suprafaţă de 316 mp, situat în satul Chinteni, 
comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în cartea funciară nr. 60046 Chinteni, cu nr. 
cadastral 60046 proprietatea domnilor Zah Petrică Neluţ şi Itu Hortensia. 

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni 
a cotei de 1/8 parte fiecare din imobilul teren în suprafaţă totală de 596 mp categoria de 
folosinţă drum, situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 50470 
Chinteni, nr. CF vechi 3062, nr.cadastral vechi 1516, de sub nr. crt. A1, cu nr.cadastral 
50470 proprietatea domnilor Boca Vasile şi Rus Alexandra. 

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni 
a cotei de 1/8 parte din terenul intravilan în suprafaţă de 574 mp, sat Chinteni, comuna 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 52219 a comunei Chinteni de sub 
A1, cu număr cadastral 52219, având categoria de folosinţă „arabil”, proprietatea 
domnilor Popa Bogdan Septimiu şi Popa Paula Anca. 

15. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni 
a cotei de 1/1 parte din imobilul situat administrativ în localitatea Chinteni, comuna 
Chinteni, judeţ Cluj, înscris în CF nr. 51283  Chinteni, A1 cu nr.cad.51283 teren cu 
destinaţia de drum , în suprafaţă de 1.154 mp, proprietatea domnilor Boca Ilarian şi 
Boca Mihaela. 

16. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni 
a cotei indivize de proprietate de 92/578 parte din întreg dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în Judeţul Cluj, situat din punct de vedere administrativ în intravilanul 
satului Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 54169 
Chinteni, cu nr. de carte funciară vechi 2254, A1 cu nr.cadastral 453, compus din teren 
cu suprafaţă totală de 578 mp,  categoria de folosinţă „drum”, proprietatea domnilor 
Roşca Mihail şi Roşca Anamaria. 

17. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a terenului intravilan cu destinaţia de drum, în suprafaţă de 79 mp, situat în comuna 
Chinteni, judeţul Cluj, întabulat în CF nr. 59739 Chinteni, nr. cadastral 59739, 
proprietatea lui Dolha Daniel de sub B6.1, a cotei de ½ parte, bun propriu a domnilor 
Dolha Gavril şi Dolha Mihaela, de sub B7.1 şi B7.2, a cotei de 1/2 –a parte, ca bun 
comun, având întabulat sub B.4, drept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr. 
top 761/2/2/1 din CF 2505 şi cu nr.top. 761/2/2/2 din CF 2506. 

18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a cotei de 4/8 parte, proprietatea domnului Kelemen Andrei, a cotei de 3/8 parte, 
proprietatea doamnei Kelemen Catalina şi a cotei de 1/8 parte, proprietatea doamnei 
Verebei Gyongyi din terenul arabil în suprafaţă totală de 119 mp, având număr 
cadastral 59955 Chinteni. 

19. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
asupra terenului arabil situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul 
Cluj, înscris în CF nr. 59584 Chinteni, cu nr.ser.A.1., cu nr. cadastral59584, teren în 
suprafaţă de 472 mp, proprietatea doamnei Cărean Maria. 



20. Proiect de hotărâre privind rectificarea punctului 4 din art.1 al HCL nr. 40 din 
2 aprilie 2018 privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei Chinteni, judeţul Cluj, precum şi a art. 4.1 şi 4.2 din HCL 
nr. 54 din 19 aprilie 2018, privind aprobarea întabularii suprafeţelor reprezentând 
terenuri  aferente clădirilor şcolilor din localităţile Deuşu, Vechea, Sînmartin, Pădureni, 
Feiurdeni şi Satu Lung şi a clădirilor, comuna Chinteni, judeţul Cluj, în sensul 
menţionării corecte a suprafeţei terenului aferent grădiniţei Pădureni, respectiv, 2300 
mp, în loc de 1838 mp, cum din eroare s-a trecut. 

21. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotârârii Consiliului Local Chinteni  177 
din 27 septembrie  2017 privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a 
terenului în suprafaţă de 41 mp, situat în localitatea  Chinteni, comuna Chinteni, judeţul 
Cluj, înscris în CF nr. 59720 Chinteni, cu nr.cadastral 59720, proprietatea doamnelor 
Toader Georgiana Maria şi Lehnhardt Ioana Olimpia. 

22. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea serviciului de salubritate la nivelul 
comunei Chinteni, judeţul Cluj şi alegerea gestiunii delegate,  ca modalitate de gestiune 
a serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Chinteni. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii demersurilor în vederea 
negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea 
contractelor de achiziţie publică având ca obiect Proiectare şi execuţie „Reabilitare 
Şcoala Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, respectiv, Proiectare şi execuţie „Centrul 
Medical Chinteni”, precum şi pentru atribuirea contractului privind achiziția serviciului 
public de salubrizare din comuna Chinteni. 

 
 
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 
               


