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COMISIA DE SPECIALITATE  
 AGRICULTURĂ, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM,  
 PROTECŢIE MEDIU ŞI TURISM 

 
PROCES-VERBAL 

 
 Încheiat, azi, 18 mai 2018, 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 aprobare PUD pentru Construire casă unifamilială generat 
de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 54709 şi 54712 Chinteni, 
iniţiator Pap Lehel. 
2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni, a 
imobilului teren intravilan, fâneaţă, în suprafaţă de 316 mp, situat în satul Chinteni, 
comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în cartea funciară nr. 60046 Chinteni, cu nr. 
cadastral 60046 proprietatea domnilor Zah Petrică Neluţ şi Itu Hortensia. 
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni a cotei de 
1/8 parte fiecare din imobilul teren în suprafaţă totală de 596 mp categoria de folosinţă 
drum, situat în localitatea Chinteni, judeţul Cluj, înscris în CF nr. 50470 Chinteni, nr. CF 
vechi 3062, nr.cadastral vechi 1516, de sub nr. crt. A1, cu nr.cadastral 50470 
proprietatea domnilor Boca Vasile şi Rus Alexandra. 
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni a cotei de 
1/8 parte din terenul intravilan în suprafaţă de 574 mp, sat Chinteni, comuna Chinteni, 
judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 52219 a comunei Chinteni de sub A1, cu 
număr cadastral 52219, având categoria de folosinţă „arabil”, proprietatea domnilor Popa 
Bogdan Septimiu şi Popa Paula Anca. 
5. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni a cotei 
de 1/1 parte din imobilul situat administrativ în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, 
judeţ Cluj, înscris în CF nr. 51283  Chinteni, A1 cu nr.cad.51283 teren cu destinaţia de 
drum , în suprafaţă de 1.154 mp, proprietatea domnilor Boca Ilarian şi Boca Mihaela. 
6. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în domeniul public a comunei Chinteni a cotei 
indivize de proprietate de 92/578 parte din întreg dreptul de proprietate asupra imobilului 
situat în Judeţul Cluj, situat din punct de vedere administrativ în intravilanul satului 
Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 54169 Chinteni, cu 
nr. de carte funciară vechi 2254, A1 cu nr.cadastral 453, compus din teren cu suprafaţă 
totală de 578 mp,  categoria de folosinţă „drum”, proprietatea domnilor Roşca Mihail şi 
Roşca Anamaria. 
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a 
terenului intravilan cu destinaţia de drum, în suprafaţă de 79 mp, situat în comuna 
Chinteni, judeţul Cluj, întabulat în CF nr. 59739 Chinteni, nr. cadastral 59739, 
proprietatea lui Dolha Daniel de sub B6.1, a cotei de ½ parte, bun propriu a domnilor 
Dolha Gavril şi Dolha Mihaela, de sub B7.1 şi B7.2, a cotei de 1/2 –a parte, ca bun 



comun, având întabulat sub B.4, drept de servitute de trecere asupra imobilului cu nr. top 
761/2/2/1 din CF 2505 şi cu nr.top. 761/2/2/2 din CF 2506. 
8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni a cotei 
de 4/8 parte, proprietatea domnului Kelemen Andrei, a cotei de 3/8 parte, proprietatea 
doamnei Kelemen Catalina şi a cotei de 1/8 parte, proprietatea doamnei Verebei 
Gyongyi din terenul arabil în suprafaţă totală de 119 mp, având număr cadastral 59955 
Chinteni. 
9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al comunei Chinteni asupra 
terenului arabil situat în intravilanul localităţii Chinteni, comuna Chinteni, judeţul Cluj, 
înscris în CF nr. 59584 Chinteni, cu nr.ser.A.1., cu nr. cadastral59584, teren în suprafaţă 
de 472 mp, proprietatea doamnei Cărean Maria. 
10. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea serviciului de salubritate la nivelul comunei 
Chinteni, judeţul Cluj şi alegerea gestiunii delegate,  ca modalitate de gestiune a 
serviciului public de salubrizare la nivelul comunei Chinteni. 
 
 
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      


