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 Încheiat, azi, 12 martie 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 aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire casă familială P+E, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire, fosă 
septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare 
generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59576 Chinteni, 
iniţiator: Oltean Gabriel Marius. 
2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire casă familială Dp+P+M, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire 
teren existent, amplasare fosă vidanjabilă, racorduri şi branşamente utilităţi existente, 
operaţiuni notariale şi cadastrale generat de imobilul teren identificat prin extrasul de 
carte funciară nr. 54278 Chinteni, iniţiator: Rus Raul Augustin. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire locuinţă unifamilială Dp+ P+E, împrejmuire, branşamente, organizarea 
execuţiei lucrărilor, fosa septică, acces auto şi pietonal, generat de imobilul teren 
identificat prin extrasul de carte funciară nr. 54707 Chinteni, iniţiator: Scridonesi Ovidiu. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire casă familială P+M, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire, fosă 
septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare 
generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 59676 Chinteni, 
iniţiator: Lador Gavril 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire casă familială Sp + P+E, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire 
teren existent, amplasare  fosă septică vidanjabilă, racorduri şi branşamente utilităţi, 
operaţiuni notariale, cadastrale şi bancare generat de imobilul teren identificat prin 
extrasul de carte funciară nr. 59581 Chinteni, iniţiator: Cărean Maria. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor păşuni 
comunale aparţinând domeniului public al comunei Chinteni, situate în extravilanul 



localitatii pentru pasunatul bovinelor, ovinelor si caprinelor pe o perioada de 7 ani, 
precum şi a unor terenuri agricole. 
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al comunei Chinteni, judeţul Cluj. 
 

 
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      


