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 Încheiat, azi, 19 decembrie 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 Planului Urbanistic Zonal pentru INTRODUCERE 
TEREN ÎN INTRAVILAN generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte 
funciară nr. 54779 CHINTENI, beneficiar SC JSD SRL 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Planului Urbanistic Zonal pentru 

”Introducere în intravilan și lotizare, Comuna Chinteni, sat Pădureni – zona Făgădauă, 
județul Cluj”, aprobat  prin HCL nr. 26/06.02.2008, cu încă 12 luni, conform prevederilor 
Planului Urbanistic General al comunei Chinteni. 

3. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Chinteni, județul 
Cluj,  a cotei de 1/7 parte asupra terenului intravilan neîmprejmuit, cu destinație de 
drum situat în localitatea Chinteni, județul Cluj, în suprafață totală de 997 mp, categoria 
de folosință arabil, înscris în CF nr. 59312 Chinteni, nr.cad. 59312, ca urmare a renunțării 
proprietarilor Buticaș Octavian Dumitru și Buticaș Simona. 

 
4. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Chinteni, județul 

Cluj,  a cotei de 104/4960 parte din terenul având categoria de folosință drum de acces  
în suprafață totală de 1240 mp situat în localitatea Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 
52560 Chinteni, nr. CF vechi 1778, nr.cad.vechi 1016, nr.top. 385/14, 386/1/14, 
386/2/14, 387/2/14, 388/2/14,  cu nr.cadastral 52560, ca urma a renunțării 
proprietarului  Băieș - Șerban Alexandra Ioana.  

5. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Chinteni, județul 
Cluj, a terenului intravilan situat în localitatea Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 
50076 Chinteni, cu nr.cad./nr.top. 50076, cu suprafața totală de 2.066 mp, categoria de 
folosință narabil, teren dobândit în cotă de 122/2066 parte, ca urmare a renunțării 
proprietarilor Bodean Bogdan Ioan și Bodean Izabela. 

6. Proiect de hotărâre privind preluarea  în domeniul public al comunei Chinteni, județul 
Cluj, a terenului intravilan neîmprejmuit, cu destinația de drum, situat în localitatea 
Chinteni, județul Cluj, în suprafață totală de 2.797 mp, categoria de folosință drum, înscris 



în CF nr. 60585 Chinteni, cu nr. cadastral 60585, ca urmare a renunțării proprietarilor 
tabulari Ferențiu Ioan, Suciu Maria, Rusu Cristina, Mureșan Viorea, Vălean Mircea Dan și 
Vălean Cristina Delia.  

7. Proiect de hotărâre privind preluarea  în domeniul public al comunei Chinteni, județul 
Cluj, a cotei de 1/12-parte din imobilul situat în Chinteni, județul Cluj, înscris în Cartea 
Funciară nr. 50171 Chinteni – provenită din conversia cărții funciare vechi nr. 2183, cu 
nr.cadastral 389/13, ca urmare a renunțării proprietarilor tabulari Gândac – Danieluc 
Vlăduț Daniel și Gândac – Danieluc Diana Bianca. 
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