
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA CHINTENI 
CONSILIUL LOCAL CHINTENI 

COMISIA DE SPECIALITATE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,JURIDICĂ ŞI 
DISCIPLINĂ 

 
PROCES-VERBAL 

 
 Încheiat, azi, 1o octombrie 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 aprobarea contului de execuţie a bugetului local al 
comunei Chinteni, judeţul Cluj, pe trimestrul III al anului 2019. 

 
2. Proiect de hotărâre 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 “Aquapark Chinteni”. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de functii al 

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al comunei Chinteni.  
 

4. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
Chinteni nr. 98 din 17 mai 2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal al 
localităţii Chinteni. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi 
privat al comunei Chinteni, judeţul Cluj, pentru obiectivul de investiţie „Refacere Pod 
din beton peste Valea Chinteni km 4+900 pe strada 21 Decembrie  km 0+201, în 
localitatea Chinteni, judeţul Cluj” 

 
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local Chinteni nr. 141 din 

29 iulie 2019 privind aprobarea alocării sumei de 3314,33 lei pentru completarea 
fondurilor proprii ale Parohiei Reformate Chinteni 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu în suprafaţă de 50,678 mp 

aparţinând domeniului public al comunei Chinteni, judeţul Cluj. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCES AUTO 
ŞI PIETONAL, PARCARE AUTO, ÎMPREJMUIRE TEREN EXISTENT, 
AMPLASARE BAZIN VIDANJABIL, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE, generat de 
imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 54954 Chinteni. 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de zonă pentru 

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 18 LOCUINŢE FAMILIALE CU DOUĂ UNITĂŢI 



LOCATIVE, (S)D+P+E(M), ACCESE AUTO, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, 
RACORDURI, OPERAŢIUNI NOTARIALE, CADASTRALE ŞI BANCARE, generat 
de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59489 Chinteni. 

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de membri şi alegerea de noi 

membri pe locurile nou create în Consiliul Director al asociaţiei Metropolitane de 
Transport Public Cluj, în aplicarea prevederilor art. 91, alin. (6) din OUG  nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 

 
11. Proiect de hotărâre privind  stabilirea componenţei echipei mobile pentru intervenţia 

de urgenţă în cazurile de violenţă domestică. 
 

12. Proiect de hotărâre privind  preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni, 
judeţul Cluj a cotei de 200/419-a parte din imobilul situat administrativ în intravilanul 
localităţii Chinteni, cu nr. cad. 53608, compus din teren-drum – în suprafaţă totală 
de 419 mp. 

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

cotei de  50/1177- parte din terenul intravilan situate în comuna Chinteni, judeţul 
Cluj, înscrisă în Cartea Funciară nr. 52959 Chinteni, cu nr. cadastral 52959, compus 
din teren cu suprafaţa totală de 1.177 mp din care suprafaţa de 865 mp are 
categoria de folosinţă drum şi suprafaţa de 312 mp are categoria de folosinţă arabil 

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

cotei părţi indivize de 167/1141 din imobilul teren intravilan, arabil, care în întregul 
său are suprafaţa de 1.141 mp, situate în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în 
cartea funciară nr. 51945 Chinteni, nr.cadastral 51945. 

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

cotei părţi indivize de ¼ din imobilul teren intravilan, arabil, arător care în întregul 
său are suprafaţa de 1425 mp, situate în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, 
judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 50623 Chinteni, număr cadastral 50623 

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

cotei de 1/7 parte asupra terenului intravilan neîmprejmuit, cu destinaţie drum, situate 
în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, în suprafaţă totală de 997 mp, categoria de 
folosinţă arabil,înscris în CF nr. 59312 Chinteni, cu nr. cadastral 59312. 

 
 

   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 


