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PROCES-VERBAL 

 
 
 Încheiat, azi, 18  decembrie 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 prelungirea Planului Urbanistic General până la 
adoptarea noului PUG. 
2. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Chinteni. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire locuinţă familială, 
împrejmuire proprietate şi branşare la utilităţi, generat de imobilul identificat prin extrasul 
de carte funciară nr. 59370 Chinteni, iniţiator: Creţ Roman şi Melania. 
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a 
cotei părţi indivize de 75/1076 din imobilul teren intravilan, drum, care în întregul său 
are suprafaţa de 1.076 mp, situat în satul Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, 
înscris în Cartea Funciară nr. 51264 a comunei Chinteni, sub A1, număr cadastral 
51264, proprietatea doamnei Costan Ionela. 
5.  Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a 
terenului în suprafaţă de 268 mp situat în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj, 
înscris în CF nr. 59373 Chinteni de sub A1 şi a terenului în suprafaţă de 189 mp situat 
în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59374 Chinteni de sub 
A1. 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 142, în 
suprafaţă de 756 mp a domnului Moldovan Simion. 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 190, în 
suprafaţă de 756 mp a doamnei Mateş Ancuţa Carmen. 
 
 
 
 



 
 
 

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


