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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 15 februarie 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 hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de 

utilitate publică, a imobilelor  teren aflate în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică 
de interes local “Amenajare Lac Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj” 

2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Chinteni pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public şi privat al comunei Chinteni în vederea implementării proiectului  
„Mutare impusă reţea fibră optică Chinteni - Deuşu” de către Telekon România 
Communications. 

3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Chinteni pentru lucrările ce se 
execută pe domeniul public şi privat al comunei Chinteni în vederea implementării proiectului  
„Îngropare reţea Tc în subteran, zona Centrul de Informare Turistică Chinteni şi Lac Chinteni” 
de către Telekon România Communications. 

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
terenului intravilan în suprafaţă de 183 mp, situat din punct de vedere administrativ în localitatea 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 60157 Chinteni, cu număr cadastral 60157, de sub A1, 
având categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Dragomir Alexandru şi Dragomir 
Dumitriţa Elena. 

5  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
imobilului situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59377, 
Chinteni, cu A1, având număr cadastral 59377, teren intravilan, în suprafaţă totală de 311 mp, 
categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor Ferenţ Cosmin Ion şi Ferenţ Maria Melania. 

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      


