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 Încheiat, azi, 12 aprilie 2019, 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 hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei Chinteni, judeţul Cluj. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor terenuri arabile, aparţinând 
domeniului public al comunei Chinteni. 
3.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind delegarea gestiunii activităților de colectare, 
transport și transfer deșeuri în cadrul Proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în 
Judeţul Cluj”. 
4.Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj a cotei de 
78/832 a parte din imobilul situat in intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judetul Cluj, inscris 
in Cartea Funciara nr. 50760 Chinteni, cu  nr.cadastral 50760, compus din teren arabil cu destinaţia 
drum în localitatea Chinteni FN, cu suprafaţa totală de 832 mp  coproprietatea domnilor Nedea Cristinel 
Marian şi Dumitrean Ramona Liana. 
5.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj a imobilului 
teren intravilan în suprafaţă de 1.618 mp, situat pe teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, judeţ Cluj, 
înscris în CF nr. 60394 Chinteni, sub A.1. cu nr. cadastral 60394, teren cu destinaţia de drum, categoria 
de folosinţă arabil, proprietatea doamnei TODOR Ionela Aurelia. 
6.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj a terenului 
intravilan situat administrativ în intravilanul comunei Chinteni, sat Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 
60039 Chinteni, de sub A1 cu nr. cadastral 60039 – în suprafaţă de 63 mp, compus din teren 
neîmprejmuit având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Candin Nicolae – Gabriel şi 
Candin Dârjan Anca. 
7.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj a cotei de 
93/278 –a parte din imobilul teren necunoscut, arabil, situat în comuna Chinteni, judeţul Cluj, suprafaţa 
de 278 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50181, a comunei Chinteni, sub A1, număr cadastral 50181, 
proprietatea domnilor Demeter Botond şi Demeter Andrea. 
8.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, judeţul Cluj a cotei de 
1629/9775 a parte din imobilul situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, 
înscris în CF nr. 51511 Chinteni, cu nr.cad.51511, compus din teren în localitatea Chinteni, cu suprafaţă 
totală de 391 mp, categoria de folosinţă arabil coproprietatea domnilor Rus Olimpiu Dumitru şi Rus Ada 
Selena. 
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