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 Încheiat, azi, 19 septembrie 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 înfiinţarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public şi Privat al comunei Chinteni.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire 

Casă familială P+E, acces auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire teren existent, 
amenajări exterioare, bazin vidanjabil, racorduri şi branşamente, generat de imobilul 
teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 51546 Chinteni, iniţiator Crişan 
Gabriel.  

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire locuinţă unifamilială P+M, anexe gospodăreşti, amenajări exterioare, acces 
auto şi pietonal, parcare auto, împrejmuire teren, amplasare fosă septică, racorduri şi 
branşamente generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 
50547 Chinteni, iniţiator, Vaczi Roland Mihai. 

4. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni, 
judeţul Cluj a cotei părţi indivize de 1/11 din imobilul teren extravilan, arabil, cu 
destinaţia drum de acces, în suprafaţă de 1198 mp, situat în satul Chinteni, comuna 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în cartea funciară nr. 51208 Chinteni, număr cadastral 
51208, proprietatea doamnei Fărăgău Ana Monica. 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 251 mp, imobil ce are în fapt destinaţia 
de drum de acces, situat pe teritoriul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF 
nr. 60577 Chinteni, cu nr. 60577, categoria de folosinţă arabil, proprietatea domnilor 
Nădăşan Ciprian – Augustin şi Nădăşan Afinia Loredana. 

6. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
cotei de 1/12-a parte din imobilul situate administrative în intravilanul localităţii 
Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 50171 Chinteni, CF vechi 2183, 
nr.cad 389/13 compus din teren cu suprafaţa de 1442 mp, categoria de folosinţă 
arabil – cu destinaţia de drum de acces, proprietatea domnilor Şumandea Ioan 
Florin şi Şumandea Andra – Mihaela. 

7. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
cotei de 782/8610-a parte din imobilul teren înscris în Cartea Funciară nr. 51545 
Chinteni, cu nr.cad. 51545 (nr. CF vechi 1743, nr.cad. vechi 190/1, 191/1), situate în 



intravilanul localităţii Chinteni, judeţul Cluj, constând din teren în suprafaţă de 861 
mp, proprietatea domnilor Şopterean Ioan Andronic şi Şopterean Floarea Adriana.   

8. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a comunei Chinteni a 
imobilului situate în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj, prevăzut cu 
nr.cadastral nou 60744, ce urmează a fi înscris în CF 60744 Chinteni, teren în 
suprafaţă de 1500 mp, proprietatea SC BETASIL SRL. 
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