
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA CHINTENI 
CONSILIUL LOCAL CHINTENI 
COMISIA DE SPECIALITATE ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE,JURIDICĂ ŞI 
DISCIPLINĂ 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 20 martie 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 alegerea președintelui de ședință. 
 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public și domeniul privat al comunei Chinteni, județul Cluj. 

 
3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei din  bugetul local al comunei 

Chinteni, pe anul 2020, pentru situații de urgență, în contextul epidemiologic actual. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și privat 

al comunei Chinteni pentru obiectivul de investiție ”Dotare și amenajare  parc de joacă 

pentru copii.” 

 
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită a unei suprafeţe de 500 mp, 

folosinţă gratuită, doamnei POP LARISA IOANA, in vederea construirii unei locuințe 

proprietate personală. 

 

6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Agenției pentru Protecția Mediului 
Cluj a unui teren în suprafață de 12 mp, în  vederea amplasării unei stații de măsurare a 
calității aerului, în localitatea Chinteni.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor reparații curente la sediul Primăriei 

comunei Chinteni. 

 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la încasarea taxelor și 

impozitelor locale prin intermediul aplicației soft ”Impozite și Taxe ALPxPERT” produs și 
întreținut de SC Sobis Solutions SRL.  

   



9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesionare având ca obiect 
concesionarea unei suprafețe de 60 ha pășune comunală, în locul numit ”Prodaia”, ca 
urmare a decesului concesionarului. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren, cu plata prețului în rate,  în 

suprafață totală de 2206 mp, situat în intravilanul localității Chinteni, proprietatea 

domnilor Magyarosi Galabardi Ioan și Magyarosi Ileana, în vederea dezvoltării unor 

obiective de investiții. 

 
 

  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 

 
 


