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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 29 mai  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 suplimentarea cu 8.000 lei a sumei alocate prin HCL nr. 27 

din 24 martie 2020,  din  bugetul local al comunei Chinteni, pe anul 2020, pentru 
situații de urgență, în contextul epidemiologic actual. 

3. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării 
documentației aferente demolării imobilului din localitatea Feiurdeni, nr. 202, comuna 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 59828, având nr.cadastral 59828 – C1, cu destinația 
casă familială cu regim de înălţime P, în suprafaţă de 119 mp, proprietatea Comunei 
Chinteni. 

4. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării documentației 
tehnico-economice aferente obiectivului de investiții ”Extindere, împrejmuire, 
branșamente la utilități Cămin Cultural Sînmartin” 

5. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea declanșării procedurii 

exproprierii pentru cauză de utilitate publică a unui imobil teren, în suprafață de 136 mp, 

proprietatea persoanelor fizice, afectat de  coridorul de expropriere reprezentând 

amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local ”Modernizare strada Florilor, 

localitatea Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj – extindere utilități, asfaltare și realizare 

rigolă carosabilă.” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 

Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 70913, înscris în CF 70913 

Chinteni, în suprafață totală de 832 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererii Companiei Naționale Poșta Română Sa 

București. Oficiul Județean de Poștă Cluj referitoare la reducerea chiriei aferente 

spațiului închiriat, pe perioada stării de urgență(01.04.2020-15.05.2020) . 

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

folosinţă gratuită, doamnei MUREȘAN ANDREEA BIANCA, in vederea construirii unei 

locuințe proprietate personală,  

 



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

folosinţă gratuită, domnului PEPINE COSMIN IOAN, in vederea construirii unei locuințe 

proprietate personală,  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind anularea accesoriilor aferente 

obligaţiilor bugetare restante, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata obligațiilor de plată accesorii 

(majorări de întârziere) datorate de SC CHEMI INSTAL SRL,  in cuantum de 10.105,78 lei. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea privind acordarea tichetelor de vacanţă în anul 

2020, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Chinteni. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni, 
județul Cluj a cotei de ¼ parte din terenul situat pe teritoriul localității Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj, înscris în Cf nr. 50470 Chinteni, CF vechi 3062 Chinteni, cadastral 
vechi 1516, cu nr. cadastral 50470 constând din teren categoria de folosință drum, în 
suprafață de 596 mp, ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari Pop Aurel Daniel și 
Pop Alina Simona. 

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

județul Cluj a cotei de 152/2474-a parte din imobilul teren intravilan în suprafață totală de 
1244 mp, situat pe teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, nr. 999999, județul Cluj, 
înscris în CF nr. 66932 Chinteni, cu nr. cadastral 66932, categoria de folosință drum, tarla 
38, parcela 4, ca urmare a renunțării proprietarilor proprietarilor tabulari Crișan Gabriel 
Tudor și Crișan-Rusu Carmen Camelia.   

 
15. 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, județul Cluj, înscris în CF nr. 71914 Chinteni 
cu nr.cadastral 71914, categoria de folosință drum , tarla 37, parcela 106, ca urmare a 
renunțării proprietarilor tabulari Joldoș Ionuț Nicolae și Joldoș Raluca Liana. 

 
 

  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 

 
 


