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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 21 mai 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 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 
Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 66052, înscris în CF 66052 
Chinteni, în suprafață totală de 2103 mp. 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 
Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 66054, înscris în CF 66054 
Chinteni, în suprafață totală de 2212 mp. 
Iniţiator: primar, Magdalena Lucia Suciu 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 

Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 65994, înscris în CF 65994 
Chinteni, în suprafață totală de 1989 mp. 

 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de acces pe imobilul teren, în suprafață 

de 300 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj, înscris în CF 

65901/65940 Chinteni cu nr. cadastral 65901/65940, către RCS&RDS SA, în vederea 

instalării unor echipamente și instalații pentru stații de comunicații mobile ușoare. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire 

două locuințe unifamiliale, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces auto, pietonal, 

parcare auto, bazin vidanjabil, racorduri și branșamente, generat de imobilul teren 

identificat prin extrasul de carte funciară nr. 53742 Chinteni, inițiator: Rad Vasile Gabriel, 

Icodim Răzvan Ciprian. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și amplasării unui număr de 16 

platforme supraterane de  colectare selectivă a deseurilor, pe raza localității Chinteni.  



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor locuri de joacă pentru copii, în 

Cartierul Tineri Căsătoriți. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării spațiului verde aferent locului de joacă 

pentru copii din localitatea Chinteni. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării stațiilor de autobuz din localitatea Chinteni 

cu WI-FI. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării lucrărilor privind extinderea rețelei de 

fibră optică, în zonele în care această rețea nu a fost prevăzută în proiectul inițial.  

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării soluțiilor dezinfectante, a măștilor de 

protecție și a mănușilor de unică folosință pentru elevii clasei a VIII – a și pentru cadrele 

didactice, din cadrul Școlii Gimnaziale Chinteni, pe perioada desfășurării cursurilor.  

  

12. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor  în vederea achiziționării sistemului de 

supraveghere video în comuna Chinteni, județul Cluj. 

 
13. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor pentru achiziţia publică a imobile 

terenuri în localitățile Chinteni și Măcicașu, comuna Chinteni, județul Cluj. 

 
14. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării documentației 

tehnico-economice aferente realizării obiectivului de investiții ”Amenajare rigole, trotuare, 

accese în localitățile Chinteni, Deușu, Vechea, Măcicașu și Sânmartin și a unei piste pentru 

biciclete în localitatea Chinteni.” 

 
15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea suprafeței de 500 mp atribuită în folosință 

gratuită doamnei Popa Paula, în vederea construirii unei locuințe, cu o suprafață de 324 

mp.  

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 72/2474-a parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari Cucuruzan Marius și Cucuruzan Maria.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 262/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Neacșu Angel și Neacșu Paula Ioana. 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 146/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 



teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Moldovan Cătălin-Alin și Moldovan 

Liliana Maria.  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 170/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Huluban Marius-Florin și Huluban 

Adriana. 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 72/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Marin Aurel Adrian  și Marin Mariana. 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 108/2474  parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Gatea Toni Dacian  și Gatea Manuela 

Maria. 

 

 

 
 
 

 
 

  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 

 
 


