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 Încheiat, azi, 17 mai 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 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi 
privat al comunei Chinteni, pentru obiectivul de investiţie  „Centrul Medical Chinteni.” 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public şi 
privat al comunei Chinteni, pentru obiectivul de investiţie  „Extindere reţea de apă 
potabilă şi canalizare menajeră pe străzile George Enescu şi Arh. Ion Mincu din 
localitatea Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj.” 

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a terenului 
arabil situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 
nr. 52641 Chinteni, cu nr cadastral 52641, teren în suprafaţă din acte 282 mp, suprafaţă 
măsurată 289 mp, proprietatea domnilor Biriş Răzvan Dumitru şi Biriş Luminiţa Claudia. 

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
situat în intravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 60561 
Chinteni, nr.cadastral 60561, cu destinaţia arabil, în suprafaţă de 24 mp, proprietatea 
domnilor Igna Nicolae Radu şi Igna Silvia.  

5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 59323 Chinteni, cu nr.cadastral 
59323, teren intravilan, în suprafaţă de 1390 mp, categoria de folosinţă arabil, 
proprietatea domnilor Ferenţ Cosmin-Ionşi Ferenţ Maria Melania. 

6. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, imobil înscris în CF nr. 59725 Chinteni, cu 
nr.cadastral 59725, constând din teren intravilan, având categoria de folosinţă arabil, 
tarla 37, parcela 42, proprietatea domnilor Kelemen Elisabeta şi Kelemen Andras.  

7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a imobilului 
situat în sat Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 60478 Chinteni, ce 
reprezintă teren intravilan, în suprafaţă totală de 208 mp, categoria de folosinţă arabil, 
precum şi a imobilului situat în sat Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 
nr. 60479 Chinteni, având nr. cadastral 60479, ce reprezintă teren intravilan, în suprafaţă 
totală de 85 mp, categoria de folosinţă arabil, proprietatea doamnei Domşa Ana  - Maria 
–Teodora. 

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni  a cotei de 
2/12 parte asupra terenului intravilan, situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, în 
suprafaţă de 213 mp, categoria de folosinţă drum, înscris în CF nr. 51256 Chinteni, nr. 
CF vechi 1542, nr.cadastral vechi 68/4, nr. topografic 604/2/4, 605/2/4, 606/2/4, 607/2/4, 



cu nr. cadsatral 51256 , coproprietatea domnilor Buticaş Octavian Dumitru şi Buticaş 
Simona. 

9.   Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni  a cotei 
ideale de 1/11 parte (respectiv cota reală de 109,90/1198 parte) din imobilul teren situat 
în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 51208 Chinteni, provenită din 
conversia pe hârtie a CF vechi nr. 3222, cu nr.cad vechi: 1767, cu nr.cad.51208, compus 
din teren în suprafaţă de 1198 mp, având categoria de folosinţă drum, proprietatea 
domnilor Grosul Victor şi Grosul Diana Carmen. 
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