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

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 28 iulie  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 aprobarea contului de execuție al bugetului local Chinteni, 
pe trimestrul I al anului 2020. 

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

2020. 
 

3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Chinteni nr. 

98 din 17 mai 2017 privind aprobarea nomenclatorului stradal pentru localitatea Chinteni, 

comuna Chinteni, judeţul Cluj 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acțiuni de dezinsecție pe raza comunei 

Chinteni, județul Cluj. 
 
5. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Chinteni în Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul 

de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către PĂCALĂ VANCEA DAN, a terenului 

proprietate privata a Comunei Chinteni, atribuit in folosinţă gratuită pe durata existenţei 

construcţiei în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in vederea construirii unei 

locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna Chinteni, identificat prin CF 

66010 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 66010 

 
7. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea contractării unei finanţări 

rambursabile interne pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în 
comuna Chinteni.”  
 



 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj a cotei totale de 350/2142 de sub B3 și B7 din imobilul situat din punct de 
vedere administrativ în intravilanul localității Chinteni, județul Cluj, întabulat în Cartea 
Funciară nr. 63524 Chinteni, cu nr. cadastral 63524, reprezentând teren în suprafață de 
1.071 mp având categoria de folosință ”arabil”, tarla 39, parcela 41 ca urmare a renunțării 
proprietarului  tabular Pal Csaba Laszlo. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj a imobilului teren intravilan în suprafață de 204 mp, situat pe teritoriul 
comunei Chinteni, sat Chinteni, nr. 9999, județ Cluj, înscris în CF nr. 71914 Chinteni, sub 
A1, cu nr. cadastral 71914, categoria de folosință drum, tarla 37, parcela 106, bun comun al 
domnilor Boca Daniel-Loghin și Boca Codruța Oana, în cotă de ½-a parte din cota de 
35/204 parte de sub B4.2 și B4.4, ca urmare a renunțării proprietarilor proprietarilor 
tabulari mai sus menționați.  

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a cotei de 1/11 parte din imobilul situat în intravilanul comunei Chinteni, 
județul Cluj, înscris în CF nr. 70991 Chinteni de sub A1 cu nr. cad. 70991, ce constă din 
teren arabil, cu destinația de drum, în suprafață totală de 1.197 mp,  ca urmare a renunțării 
proprietarului tabular Mureșan Mihai-Nicolae. 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a imobilului intravilan în suprafață de 1960 mp, situat pe teritoriul comunei 
Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 70908 Chinteni, sub A1 cu nr. cadastral 
70908, categoria de folosință drum, tarla 33, parcela 19,, teren neîmprejmuit, drum de 
acces, bun propriu în cotă de 1368/43200-a parte de sub B6.1 al domnului Dobraniș 
Claudiu Anton,  ca urmare a renunțării proprietarului tabular mai sus menționat. 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a imobilului intravilan în suprafață de 1960 mp, situat pe teritoriul comunei 
Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 70908 Chinteni, sub A1 cu nr. cadastral 
70908, categoria de folosință drum, tarla 33, parcela 19,, teren neîmprejmuit, drum de 
acces, bun comun al domnilor Felecan Nicolae și Felecan Lelia-Mihaela,  în cotă de 
195/43200-a parte de sub B7.1 și B7.2,  ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari mai 
sus menționați. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a imobilului intravilan în suprafață de 1960 mp, situat pe teritoriul comunei 
Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 70908 Chinteni, sub A1 cu nr. cadastral 
70908, categoria de folosință drum, tarla 33, parcela 19, teren neîmprejmuit, drum de 
acces, bun comun al domnilor Costea Septimiu Tiberiu și Costea Rodica - Valentina,  în cotă 
de 31431/129600 -a parte de sub B16.1 și B16.2,  ca urmare a renunțării proprietarilor 
tabulari mai sus menționați. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj, a imobilului intravilan în suprafață de 1960 mp, situat pe teritoriul comunei 
Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 70908 Chinteni, sub A1 cu nr. cadastral 



70908, categoria de folosință drum, tarla 33, parcela 19, teren neîmprejmuit, drum de 
acces, bun propriu al doamnei GROSUL TATIANA,  în cotă de 2875/43200 -a parte de sub 
B4.1, ca urmare a renunțării proprietarului tabular mai sus menționat. 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a cotei de 750/43200 – a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, 
județul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 70908 Chinteni, de sub A1, cu nr. cadastral 
70908, tarla 33, parcela 19, constând din teren intravilan, în suprafață totală de  1960 mp, 
având categoria de folosință drum de acces, ca urmare a renunțării proprietarului tabular 
Stecko Gabriel- Adrian. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj, a cotei de 1/11-a parte asupra terenului situat în intravilanul satului Chinteni, 
nr. 999999, comuna Chinteni, județul Cluj, în suprafață totală de 1.197 mp, teren arabil cu 
destinația de drum de acces, înscris în CF nr. 70991 Chinteni, A1, cu nr. cadastral 70991,  
ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari Suciu Florin-Ionuț și Suciu Daniela. 

 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a cotei de 1/11-a parte din terenul în suprafață de 1197 mp, înscris în CF nr. 

70991 Chinteni, imobil înscris în CF sporadic nr. 51208 Chinteni, sub A1, cu nr. cad. 70991, 

ca urmare a renunțării proprietarului tabular Stanca Alexandra Valentina. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a cotei de 610/2066 parte din imobilul reprezentând teren intravilan ssituat 

în localitatea Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 70969 Chinteni, cu A1 având 

nr.cad/nr.top 70969, cu suprafață totală 2066 mp, categoria de folosință arabil, ca urmare 

a renunțării proprietarului tabular Cozma Lidia Veronica. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii în domeniul public al comunei Chinteni, 

județul Cluj, a imobilului teren intravilan în suprafață de 197 mp, situat pe teritoriul 

comunei Chinteni, sat Chinteni, nr. 999999, județul Cluj, înscris în CF nr. 71898 Chinteni 

sub A.1. cu nr. cadastral 71895, categoria de folosință drum, tarla 37, parcela 103, teren 

neîmprejmuit, imobil înscris în CF sporadic 50227, bun comun al domnilor Troi Ion Relu și 

Troi Luminița Petruța, ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari mai sus menționați. 

 
 

  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 

 


