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 Încheiat, azi, 29 iunie 2021, 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 împuternicirea primarului comunei Chinteni să angajeze un 
avocat si să semneze contractul de asistenţă juridică în vederea reprezentării 
intereselor Comunei Chinteni în Dosarul nr. 7163/211/2021, având ca obiect plângere 
împotriva încheierii de carte funciară. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr. 
3423/19.11.2004 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei 
Reformate Vechea.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pistol tip radar. 
5. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială P+E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, racorduri, 
branșamente”, beneficiar Moldovan Gelu-Silviu, CF  80040 Chinteni. 

6. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Casă de locuit, împrejmuire teren, bazin vidanjabil, racorduri, branșamente”, beneficiar 
Negru Adrian, CF  66245 Chinteni. 

7. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului – 
Locuință unifamilială, împrejmuire teren, parcări auto, amenajări exterioare, amplasare 

bazin vidanjabil ecologic, racorduri și branșamente la utilități, beneficiar Rogozan 

Ioana, CF 73414. 
8. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 



Locuință unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces și branșamente la 

utilități”, beneficiar, Borodi Liviu Călin și Borodi Aurora Simona, CF 65145.  
9. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces și branșamente la 
utilități”, beneficiar, beneficiar Bontea Sabin Beniamin, CF 65155 Chinteni. 

10. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Construire 
casă unifamilială P+E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces auto și pietonal, 
parcare auto, amplasare bazin vidanjabil din PVC, racorduri și branșamente utilități 

urbane existente”, beneficiar Borșoș Tibor - Attila, CF 65179 Chinteni. 
11. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Imobil cu 
funcțiune mixtă – Locuire și comerț, acces auto și pietonal, împrejmuire, amenajări 
exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane”, beneficiar Nemeș 
Eleonora - Claudia, CF 70551 Chinteni. 

12. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Intrare în 

legalitate – Casă unifamilială P+1E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces auto 
și pietonal, parcare auto, amplasare bazin vidanjabil din PVC, racorduri și branșamente 

la utilități urbane existente”, beneficiar Matiș Adrian - Dorian, CF 51827 Chinteni. 
13. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de: Desființare parțială, 
împrejmuire existentă – Latura estică pentru realizare acces auto și pietonal și 
împrejmuire teren – Latura Nordică”, beneficiar Magyarosi Ștefan, CF 79868 Chinteni. 

14. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială P+E, amenajări exterioare, împrejmuire teren, racorduri, 

branșamente la utilități”, beneficiar Bora Costel, CF 63547 Chinteni. 
15. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru Intrare în legalitate și pentru autorizarea obiectivului: Construire 
locuință unifamilială, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități”, 
beneficiar Bora Ileana, CF 70991  Chinteni.                                                                                                             

16. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru Intrare în legalitate și pentru autorizarea obiectivului: Casă 

unifamilială, amenajări exterioare, acces, împrejmuire teren, racorduri și branșamente 
la utilități, beneficiar: Tripon Augustin CF 70905 Chinteni. 

17. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 



documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 

Locuință unifamilială, acces, împrejmuire teren, amplasare bazin vidanjabil din PVC, 
racorduri și branșamente la utilități”, beneficiar Vălean Mircea Dan, CF 79211 Chinteni. 

18. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, acces auto și pietonal, parcare auto, împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități”, beneficiar Pop Marius Vlad 
și Pop Nora, CF 80031 Chinteni. 

19. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 

documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, împrejmuire teren, acces, racorduri și branșamente la utilități”, 
beneficiar Crișan Alina - Irina, CF 78727 Chinteni. 

20. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 3 
locuințe individuale, împrejmuire și branșamente la utilități”, beneficiar Mic Gavril 
Olimpiu, CF 66226 Chinteni. 

21. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 

documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, amenajări exterioare, parcare auto, acces, împrejmuire teren, 
racorduri și branșamente la utilități”, beneficiar Giurgiu Călin Ioan și Giurgiu Oana, CF 
79970 Chinteni.  

22. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces,  racorduri și 
branșamente la utilități”, beneficiar RARCOS IMOB SRL, CF 79949 Chinteni. 

23. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces,  racorduri și 
branșamente la utilități”, beneficiar RARCOS IMOB SRL, CF 80001 Chinteni. 

24. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 

Locuință unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces,  racorduri și 
branșamente la utilități”, beneficiar RARCOS IMOB SRL, CF 80000 Chinteni. 

25. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 



Locuință unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces,  racorduri și 

branșamente la utilități”, beneficiar RARCOS IMOB SRL, CF 79948 Chinteni. 
26. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni, pentru lucrările ce se 

execută pe domeniul public și privat al comunei Chinteni pentru lucrarea ”Elaborare 
documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului: 
Locuință unifamilială, acces, împrejmuire, amenajare incintă, fântână, bazin vidanjabil, 
branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane”, beneficiar Torjai Istvan, CF 
73557 Chinteni. 

 
 

După analizarea tuturor proiectelor de hotărâre,  membrii comisiei avizează favorabil 
proiectele și propun aprobarea lor în ședința Consiliului Local Chinteni,  
 

- Miron Teodor___________________________________ 

- Ferenț Ioan______________________________________ 

- Verșan Marcel___________________________________ 

- Mureșan Darius Mălin__________________________ 

- Manu Adriana – Maria___________________________ 


