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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 22 ianuarie 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 
 

 
ORDINEA DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local Chinteni, 
pe anul 2019. 

 
2. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea achiziționării unui imobil - 

teren intravilan, în localitatea Chinteni,  în suprafață de aproximativ  1800 mp, în vederea 

dezvoltării unor obiective de investiții. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Chinteni, județul Cluj, pentru anul 2020. 

 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Chinteni, județul Cluj. 

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor referitoare la preluarea în domeniul 

public al comunei Chinteni a unor imobile terenuri ca urmare a renunțării proprietarilor 

tabulari la dreptul de proprietate asupra respectivelor terenuri. 

 
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului UAT 

Chinteni în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public 

Cluj, (A.M.T.P.C.) spre a aproba modificările la contractul de delegare a gestiunii nr. 

42/29.12.2018, dintre  A.M.T.P.C. și Compania de Transport Public  Cluj-Napoca SA 

 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor la nivelul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Chinteni, județul Cluj, pentru anul 2020. 

 



8. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Chinteni, județul 

Cluj,  a cotei de 80/1278 parte din terenul arabil situat în intravilanul localității Chinteni, 

județul Cluj, înscris în CF nr. 50417 Chinteni (CF vechi nr. 3974, nr.cadastral vechi 2530) 

cu nr. cad.50417, teren în suprafață de 1278 mp, ca urmare a renunțării proprietarului 

tabular Vaida Oana – Raluca. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării primarului comunei Chinteni, doamna 

Magdalena Lucia Suciu, la Bruxelles, Belgia, în perioada 27.01.2020.-30.01.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

 
 


