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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 22 ianuarie 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 numirea preşedintelui de şedinţă. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 

investiţie „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, 
în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a actualizării 
devizului general. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 
investiţie „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, 
în localităţile Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a 
actualizării devizului general. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 
investiţie „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere,  în satele Deuşu şi 
Vechea, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a actualizării devizului general. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 
investiţie „Modernizare Stradă din Deal şi Stradă de sub pădure, comuna Chinteni, judeţul 
Cluj”, ca urmare a actualizării devizului general. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 
investiţie „Construire şi refacere poduri în localităţile Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, 
comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a actualizării devizului general. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 
investiţie „Reabilitare Şcoala Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a 
actualizării devizului general. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorii de finanţare a obiectivului de 
investiţie „Centrul Medical Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, ca urmare a actualizării 
devizului general. 

9. 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 “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, 
Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj” 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Chinteni. 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor 
Publice pe anul 2019. 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Chinteni, 
judeţul Cluj. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2019 
pentru beneficiarii Legii 416/2001. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către MUREŞAN MĂDĂLINA 
CĂTĂLINA, a terenului proprietate privata a Comunei Chinteni, atribuit in folosinta gratuita 
pe durata existentei constructiei in conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in 
vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna 
Chinteni, identificat prin CF 51800 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 51800. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 
Chinteni nr. 98 din 17 mai 2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru 
localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj  

16.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a terenului în suprafaţă de 46 mp, având categoria de folosinţă arabil, înscris în CF 59786 
Chinteni, nr.cadastral 59786 proprietatea domnilor Pusztai Gheorghe Tiberiu şi Pusztai 
Timea. 

17. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni 
a cotei de 93/278 din imobilul teren situat din punct de vedere administrativ în intravilanul 
localităţii Chinteni, nr. CF vechi 2802, nr. cadastral vechi 719, număr cadastral 50181, 
reprezentând teren în suprafaţă de 278 mp, având categoria de folosinţă arabil, 
proprietatea domnilor Pusztai Gheorghe Tiberiu şi Pusztai Timea. 

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei pentru avizul de salubritate, 
necesar la eliberarea autorizaţiilor de construcţie. 

 
 
 
 
   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 


