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 Încheiat, azi, 23 noiembrie 2018, 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 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 încheierii 
contractului de achiziţie publică şi actualizării devizului general. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Chinteni, judeţul 
Cluj, pe anul 2018. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către CHINDEA MARIA MIRABELA, 
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 51829 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 51829. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către ŞAITIŞ OANA, 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 
51802   a localităţii Chinteni, cu nr. cad 51802. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu  - Construire Casă 
Unifamilială P, anexe gospodăreşti, amenajări exterioare, acces auto şi pietonal, parcare 
auto, împrejmuire teren, amplasare bazin vidanjabil, racorduri şi branşamente utilităţi, 
generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59971 Chinteni.    
6. Proiect  de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 86/1141-a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, jud. Cluj, înscris în CF 
nr. 51945 Chinteni, A1, cu nr.cadastral 51945 teren intravilan, în suprafaţă totală de 1.141 
mp, având categoria de vfolosinţă arabil, proprietatea domnilor Şiclovan Ovidius Florin şi 
Şiclovan Nicoleta Diana. 
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei 
de 108/1142-a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, înscris în CF nr. 50011 a 
comunei  Chinteni, provenită din conversia pe hârtie  a CF  vechi nr. 2457 cu A1 având  nr. 
cadastral şi topografic  50011 şi nr.cadastral vechi nr. 667 ce reprezintă teren, cu 
destinaţia de drum de acces, categoria de folosinţă drum, în suprafaţă totală de 1.142 mp, 
proprietatea domnilor Mureşan Gabriel  şi Mureşan Mariana Svetlana. 



8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei 
indivize de 81/1076 parte din imobilul situat în intravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, 
întabulat în CF nr. 51264 Chinteni, de sub A1, nr. top. 51264, constând în drum, în 
suprafaţă totală de 1076 mp, proprietatea domnilor Dănuţ Bogdan Vasile şi Dănuţ – 
Măhăcean Alina Claudia. 
9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei 
de 1/5 parte de sub B9.1 şi B9.2, asupra imobilului teren necunoscut, situate în localitatea 
Chinteni, jud. Cluj, înscris în CF nr. 51502 a localităţii Chinteni, de sub A1, având nr. 
cadastral 51502, constând din teren în suprafaţă de 400 mp, categoria de folosinţă  arabil, 
având la observaţii menţiunea – arător cu destinaţie drum, proprietatea domnilor Măriuţa 
Tudor Adrian şi Măriuţa Mirela Daniela. 
10. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
1/3 parte din terenul situat în intravilanul satului Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, în 
suprafaţă totală de 623 mp (teren arabil cu destinaţia de drum de acces, menţiune 
neevidenţiată în cartea funciară), înscris în cartea funciară cu identificator electronic 60020 
Chinteni, A1, cu nr.cadastral 60020, al domnului Mureşan Vasile, în calitate de 
coproprietar. 
11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
2/3 parte din terenul situat în intravilanul satului Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, în 
suprafaţă totală de 623 mp (teren arabil cu destinaţia de drum de acces, menţiune 
neevidenţiată în cartea funciară), înscris în cartea funciară cu identificator electronic 60020 
Chinteni, A1, cu nr.cadastral 60020, al domnilor  Olar Anchidim şi Olar Maria, în calitate de 
coproprietari. 
12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
imobilului situate în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, cu A1, având 
număr cadastral 59377, teren intravilan, în suprafaţă totală de 311 mp, categoria de 
folosinţă arabil, proprietatea domnilor Ferenţ Cosmin Ion şi Ferenţ Maria Melania. 
13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
72/1142 parte din imobilul situate în comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 50011 
Chinteni, sub A1 cu nr. cad. 50011, compus din teren intravilan, categoria de folosinţă 
drum, în suprafaţă totală de 1.142 mp, a domnilor Gabor Nicolae şi Gabor Maria Tita. 
14.   Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 1000 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 65. 
15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 756  mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 130. 
16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 756 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 106. 
17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 743,87 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 105. 
18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 756 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 213. 
19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 756 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 154. 
20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 756 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 131. 
21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren în suprafaţă de 756 mp, 
înscris în CF 50087 Chinteni, situat în locul numit “Lacul Chintău” – parcela 167. 



22. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr. 132 din 8 august 2018 
privind delegarea gestiunii serviciului de canalizare  către Compania de Apa Someş S.A. 
Cluj, conţinând bunurile care alcatuiesc sistemul de canalizare, şi care fac obiectul 
delegării gestiunii către Compania de Apă Someş S.A. 
 

   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 


