
ROMÂNIA 
JUDEÂUL CLUJ 
COMUNA CHINTENI 
COMISIA DE SPECIALITATE  
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PROCES-VERBAL 

 
 Încheiat, azi, 3 septembrie 2018, cu ocazia şedintei Comisiei pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism 
 La şedinţă sunt prezenţi ___membri  ai comisiei. 
 D –l Preşedinte al comisiei supune spre aprobare 

 
ORDINEA DE ZI 

 
1.  Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Comunei Chinteni cu 45 numere noi de inventar, reprezentând 
branşamente şi conducte de apă, în valoare totală de 164.836 lei. 
2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
terenului arabil în suprafaţă de 518 mp, înscris în CF nr. 59648 Chinteni, cu nr.cadastral 
59648, coproprietatea domnilor Suciu Petru şi Suciu Viorica, prin mandatar Stupar 
Gabriel Daniel, precum şi a domnului Mic Gavril Olimpiu. 
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Comunei Chinteni a 
cotei de 145/790  -a parte din imobilul teren în suprafaţă totală de 790 mp, categoria de 
folosinţă arabil, situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59332 
Chinteni, cu nr. cadastral 59332, proprietatea doamnei Todor Ionela Aurelia. 
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 216/1142-a parte din imobilul situat în localitatea Chinteni, înscris în CF nr. 
50011 Chinteni, format din teren intravilan în suprafaţă de 1.142 mp, având categoria de 
folosinţă drum, cu nr. cadastral 50011, proprietatea domnilor Nechita Radu şi Nechita 
Alina. 
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 1/5 –a parte de sub B7.1-7.2  din imobilul teren situat în localitatea Chinteni, 
judeţul Cluj, înscris în CF 51502 Chinteni, nr. cadastral 51502, constând din teren 
necunoscut în suprafaţă totală de 400 mp, având categoria de folosinţă arabil, 
proprietatea domnilor Vădan Ciprian Ovidiu şi Vădan Adina Ioana. 
6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
suprafeţei de 33 mp din imobilul situat din punct de vedere administrativ în intravilanul 
comunei Chinteni, înscris în CF nr. 60117 Chinteni, sub A.1., nr.cadastral 60117, cu 
categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Pascu Liviu şi Pascu Maria. 
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 80/832 – a parte din imobilul situat în intravilanul localităţii Chinteni, înscris în CF 
nr. 50760 Chinteni, cu nr.cadastral 50760, compus din teren arabil cu destinaţia de drum 
de  acces, cu suprafaţa totală de 832 mp coproprietateadomnilor Bogza Gabriel 
Constantin şi Câmpan Victoria Minodora. 
 



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  _________________preşedinte 
 
               2.Domnul GADALEAN RADU   _________________membru 
 
               3.Domnul BACIU PETRE         _________________ membru      


