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 Încheiat, azi, 24.07.2019, 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 alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de trei luni. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Comunei 

Chinteni, judeţul Cluj,  pe trimestrul al II-lea al anului 2019. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în 

elaborarea sau revizuirea planurilor de urbansim şi amenajarea teritoriului.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării festivităţii de binecuvântare şi sfinţire  a 

Capelei mortuale Vechea şi a Capelei mortuare Chinteni. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dotării Capelei mortuare Vechea şi a Capelei mortuare 

Chinteni cu feţe de masă şi acoperăminte pentru catafalcuri.  
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi privat al 

comunei Chinteni pentru obiectivul “Construire staţie de bază pentru servicii de 
comunicaţii electronice, localitatea Măcicaşu,  comuna Chinteni, judeţul Cluj”, 
beneficiar: RCS&RDS SA.  

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aprobarea vânzării către MOLDOVAN OVIDIU 
BOGDAN, 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 51814 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 51814. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea aprobarea vânzării către BLOS NELU CLAUDIU şi 
BLOS OANA IULIA, 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  51791 a localităţii Chinteni, cu nr. cad  51791. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Bisericii Reformată   Chinteni, în 
cuantum de 3314,33 lei, reprezentând Execuţie lucrări de realizare branşamente apă.   

10. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu  - Construire hală de producţie 
P+E+ER, birouri şi locuinţe de serviciu D+P+ER, împrejmuire teren, acces auto şi pietonal, 
parcare auto, bazin vidanjabil, racorduri şi branşamente, generat de imobilul teren identificat 
prin extrasul de carte funciară nr. 53329 Chinteni, iniţiator, SC MED SERV SRL.   



11. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a imobilului – teren înscris în Cartea 
Funciară nr. 50342 Chinteni (nr.CF vechi 3867, nr.cadastral vechi 1749), cu nr.cad. 50342, 
situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren – drum în suprafaţă de 1294 mp 
şi a imobilului – teren înscris în Cartea Funciară nr. 50271 Chinteni (nr.CF vechi 3866, 
nr.cadastral vechi 1748), cu nr.cad. 50271, situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, constând 
din teren – drum în suprafaţă de 313 mp, proprietatea SC MULTISERV SRL. 

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
60/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 
cad.50323, situat în extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în 
suprafaţă de 8280 mp, proprietatea domnilor Cristea Vasile Cristian şi Cristea Georgeta. 

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
70/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 50323 
(nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii Chinteni, 
judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea domnilor Negrea 
George Cornel şi Negrea Iuliana Nicoleta. 

14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
133/2509-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50369 Chinteni, cu nr.cad. 
50369 (nr.Cf vechi 3864 Chinteni, nr.cad. vechi 1746), situat în extravilanul localităţii Chinteni, 
judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp, proprietatea domnilor Filimon Sorin 
Ionuţ şi Filimom Ştefănuţ Ramona Cornelia. 

15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
133/2509 – a parte din imobilul-teren înscris în Cartea Funciară  nr. 50369 Chinteni, cu 
nr.cad. 50369 (nr. CF vechi 3864 Chinteni, nr.cadastral vechi 1746) situat în extravilanul 
localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 2509 mp şi a cotei 67/8280-
a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 50323 (nr. CF 
vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, 
constând din teren în suprafaţă de 8280 mp, proprietatea doamnei Păcurar Carmen Mihaela. 

16. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 
67/8280-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 50323 Chinteni, cu nr. 50323 
(nr. CF vechi 3865 Chinteni, nr.cad.vechi 1747), situat în extravilanul localităţii Chinteni, 
judeţul Cluj, teren în suprafaţă de 8280 mp, având categoria de folosinţă „drum”, proprietatea 
domnilor Brumar Remus Emilian şi Brumar Camelia Elena. 

17. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului 
înscris în Cartea Funciară nr. 60218 Chinteni, cu cadastral 60218, situat în intravilanul satului 
Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, compus din teren intravilan arabil, în suprafaţă totală 
de 389 mp, teren-intravilan arabil care în fapt are destinaţia de drum, ce reprezintă calea de 
acces pietonală sau cu maşina pentru imobilele aferente acestuia, proprietatea domnilor 
Suciu Nelu şi Suciu Monica. 

18. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului în 
suprafaţă totală de 2900 mp, având categoria de folosinţă arabil, cu nr. tarla 31, cu nr. parcelă 
47, teren neîmprejmuit, situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, 
înscris în CF nr. 60264 Chinteni, cu nr.cadastral 60264 , proprietatea domnului Mezei Csaba. 

19. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei de 3/11-
a parte din imobilul situat administrativ în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj, înscris în 
Cartea Funciară nr. 51208 Chinteni, nr.cadastral 51208, cu destinaţia drum în suprafaţă de 
1198 mp, proprietatea doamnei Prunduş Camelia Maria. 

20. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
înscris în CF 60524 Chinteni, cu nr.cad.60524 – teren intravilancu suprafaţa totală de 16 mp, 
având categoria de folosinţă arabil, situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, teren intravilan 
cu destinaţia de drum,  proprietatea domnilor Sasu Claudiu Onisim  şi Sasu Ionela Maria. 

21. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
situat în intravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 60031 Chinteni, cu nr. 



cadastral nou 60031, teren în suprafaţă de 142 mp, având categoria de folosinţă „arabil”, 
proprietatea domnilor Kelemen Francisc, Kelemen Ştefan şi Lorincz Catalina. 

22.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj, a 
imobilului cu nr.cadastral nou 60544 UAT Chinteni, constând din teren intravilan, situat în 
localitatea Chinteni, judeţul Cluj, în suprafaţă totală de 55 mp, categoria de folosinţă arabil, 
proprietatea doamnei Moldovan Maria. 

23. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj a 
imobilului situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 60591 
Chinteni, cu nr.cadastral 60591, ce constă în întregime din teren intravilan cu suprafaţa de 
382 mp, având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnului Kelemen Janos. 

    
 

 
 

 
 
   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 


