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PROCES-VERBAL 

 
 
 Încheiat, azi, 21 mai 2020, 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 dezmembrării imobilului situat în localitatea 
Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 66052, înscris în CF 66052 
Chinteni, în suprafață totală de 2103 mp. 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 
Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 66054, înscris în CF 66054 
Chinteni, în suprafață totală de 2212 mp. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în localitatea 

Chinteni, județul Cluj, UAT Chinteni având număr cadastral 65994, înscris în CF 65994 
Chinteni, în suprafață totală de 1989 mp. 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Construire 

două locuințe unifamiliale, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces auto, pietonal, 

parcare auto, bazin vidanjabil, racorduri și branșamente, generat de imobilul teren 

identificat prin extrasul de carte funciară nr. 53742 Chinteni, inițiator: Rad Vasile Gabriel, 

Icodim Răzvan Ciprian. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării și amplasării unui număr de 16 

platforme supraterane de  colectare selectivă a deseurilor, pe raza localității Chinteni.  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 72/2474-a parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari Cucuruzan Marius și Cucuruzan Maria.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 262/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 



teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Neacșu Angel și Neacșu Paula Ioana. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 146/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Moldovan Cătălin-Alin și Moldovan 

Liliana Maria.  

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 170/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Huluban Marius-Florin și Huluban 

Adriana. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 72/2474 parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Marin Aurel Adrian  și Marin Mariana. 

 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 

cotei de 108/2474  parte din  imobilul teren intravilan în suprafață de 1244 mp, situat pe 

teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, 

nr.cad. 66932, categoria de folosință drum, tarla 38, parcela 4, ca urmare a renunțării la 

dreptul de proprietate de către proprietarii tabulari, Gatea Toni Dacian  și Gatea Manuela 

Maria. 
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