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PROCES-VERBAL 

 
 
 Încheiat, azi, 25 august 2017, cu ocazia şedintei Comisiei pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism 
 La şedinţă sunt prezenţi toţi membrii comisiei. 
 D –l Preşedinte al comisiei supune spre aprobare 
 

 
ORDINEA DE ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării partidei 01611, reprezentând 57 
mc material lemnos, prin Ocolul Silvic Cluj.  
2.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Chinteni pentru lucrări ce se 
execută pe domeniul public al comunei Chinteni, pentru obiectivul de investiție 
Alimentarea cu apă potabilă în localitatea Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj  
3.  Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a 
cotei de 6/20 parte din imobilul situat administrativ în localitatea Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 54670 Chinteni, nr. CF vechi 2058,A1 cu 
nr.cad.354/6, teren intravilan cu destinația de drum, în suprafață de 750 mp,  
proprietatea numiţilor BOCA MARIANși BOCA ILEANA. 
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 2/6 –a parte din terenul situat în intravilanul satului Chinteni,F.N., comuna 
Chinteni, județul Cluj, în suprafață totală de 312 mp, teren arabil cu destinația de drum 
de acces, înscris în Cartea Funciară cu indicator electronic 54765 Chinteni, A1, cu nr. 
cadastral 54765, coproprietatea în stare de devălmășie a domnilor Goia Marcel 
Laurențiu și Goia Ancuța Denisa. 
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
imobilului reprezentând teren intravilan, în suprafață de 70 mp, teren neîmprejmuit, cu 
destinația de drum, situat în localitatea Chinteni,comuna Chinteni, județul Cluj, înscris în 
CF nr. 59667 Chinteni, de sub nr. crt. A1, cu nr. cadastral 59667, proprietatea domnului 
Rotiș Răzvan Dan. 
6.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
imobilului situat în intravilanul localității Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 59730 
Chinteni, A1 cu nr. cadastral 59730, constând din teren neîmprejmuit în suprafață de 11 
mp, având categoria de folosință arabil, proprietatea domnilor SECEAC RADU IOAN și 
MARIA RODICA.  



7.   Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 1/14 parte din imobilul reprezentând teren intravilan, în suprafață totală de 
1425 mp, arabil, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj, înscris în 
CF nr. 50623 Chinteni, nr. CF vechi 2162N, nr. cadastral vechi 419/15 de sub nr. crt. 
A1, cu nr. cadastral 50623 proprietatea doamnei Tiuca Adina.   
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 224, în suprafaţă 
de 756 mp a domnului Miron Emil. 
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 225, în suprafaţă 
de 756 mp a domnului Miron Emil. 
10.  Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea elaborării unor 
PUZ-uri pentru trei macro-unități teritoriale de referință ( MUTR). 
 
 

 
După prezentarea proiectelor de hotărâri şi discutarea acestora de către membrii 
comisiei, aceştia AVIZEAZA FAVORABIL proiectele de hotărâri şi recomandă 
Consiliului Local adoptarea acestora în cadrul primei şedinţe ordinare. 
 
 
     MEMBRII COMISIEI 
 
               1.Domnul CAMPEAN VASILE  _________________ 
 
               2.Domnul GADALEAN RADU   _________________ 
 
               3.Domnul BACIU PETRE         _________________       


