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

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 23 septembrie 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, următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, pe anul 

2020. 

2. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului comunei Chinteni să angajeze un 
avocat si să semneze contractul de asistenţă juridică în vederea reprezentării 
intereselor Comunei Chinteni raportat la demersurile întreprinse în vederea obligării 
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la decontarea lucrărilor 
efectuate în vederea implementării unor obiective de investiții.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor care se execută pe domeniul public și 
privat al comunei Chinteni pentru obiectivul de investiție ”Realizare lucrare 93/2019 – 
Descentralizare RED și injecție de putere, strada Munții Oașului, comuna Chinteni, 
județul Cluj” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public și 
privat al comunei Chinteni pentru obiectivul de investiție ” Realizare lucrare E-19-
1020- Extindere rețea electrică de distribuție publică, localitatea Chinteni, zona 
Teșchea și Dealul Coșarului, branșamente” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii în domeniul public al comunei 
Chinteni, județul Cluj a cotei de 122/2066 parte din terenul intravilan, situat 
administrativ în comuna Chinteni, județul Cluj, înscris în CF 70969, cu nr.cadastral 
70969, în suprafață de 122 mp, compus din teren neîmprejmuit, având categoria de 
folosință arabil, ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari, Sfaiț Romi-Gabriel și 
Sfaiț Gizella Antoanela.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii în domeniul public al comunei 

Chinteni, județul Cluj a cotei de 3/7 parte din imobilul situat din punct de vedere 

administrativ în intravilanul localității Chinteni, județul Cluj, înscris în CF 64389 

Chinteni, cu nr. cadastral 64389, reprezentând terenîn suprafață de 997 mp, având 

categoria de folosință arabil,  ca urmare a renunțării proprietarului tabular, RARCOS 

IMOB SRL, reprezentată prin Colto Cosmin. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan, aflat în domeniul 

privat al Comunei Chinteni, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj, 

în suprafață de 151 mp, teren neîmprejmuit, categoria de folosință drum, înscris în CF 

79696 Chinteni, cu nr.cadastral 79696. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 


