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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 26 martie 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 

 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu nr.cadastral 52816 
Chinteni. 

2. Proiect de hotărâre privind includerea in domeniul public al comunei Chinteni a 
elementelor de infrastructura publica in valoare de 28.334,20 lei reprezentand conducta 
apa PeiD 63 mm, pn 10 bari, 2000 ml pentru lucrarea Alimentare cu apa potabila in 
localitatea Salistea Veche, precum si a unui numar de 96 de bransamente si conducte  

3. Proiect de hotarare privind aprobare PUD – CONSTRUIRE CASA FAMILIALA S 
(D)+P+M, ACCES AUTO SI PIETONAL, PARCARE AUTO, IMPREJMUIRE, FOSA 
SEPTICA, RACORDURI SI BRANSAMENTE, generat de imobilul teren inscris in CF 
54708, initiator, Nytrai  - Budai Nandor. 

4. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj 
a cotei de 2/48 parte din imobilul situat in intravilanul satului Chinteni, comuna Chinteni, 
judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr. 59024 Chinteni, sub A1, nr.cadastral 59024, 
constand din teren cu suprafata de 816 mp, avand destinatia de drum proprietatea 
domnilor Todorut Viorel si Todorut Maria – Felicia. 

5. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj, 
a cotei de 105/2440-a parte din terenul inscris in Cartea funciara nr. 59977 Chinteni, 
cadastral 59977, in suprafata totala de 2440 mp, teren cu destinatia de drum, ce 
reprezinta calea de acces pietonala sau cu masina pentru imobilul inscris in Cartea 
Funciara nr. 59976 Chinteni, cu cadastral 59976, proprietatea domnului Pralea Dan- Alin. 

6.  Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj 
a imobilului teren intravilan in suprafata de 258 mp, situat pe teritoriul comunei Chinteni, 
sat Chinteni, judetul Cluj, inscris in CF nr. 60354 Chinteni, sub A1, cu nr. Cadastral 
60354, categoria de folosinta arabil,  proprietatea domnului Ianchis Grigore. 

7. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj 
a cotei de 1/34 parte din imobilul teren arator, pasune si rat, situat in Chinteni, inscris in 
Cartea Funciara  nr. 50146 Chinteni (nr. CF vechi 1706, nr,cad.vechi 175/1 ) A1 cu 
nr.cad. 50146, in suprafata de 1927 mp categoria de folosinta arabil, proprietatea 
domnilor Nagy Alexandru si Nagy Anamaria. 

8. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj 
a imobilului situat din punct de vedere administrativ in intravilanul localitatii Chinteni, 
judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara 60170 Chinteni, sub A1, cu numar cadastral 



60170 reprezentand teren in suprafata de 1082 mp, avand categoria de folosinta arabil, 
proprietatea SRL RARCOS IMOB, reprezentata prin Colto Cosmin. 

9. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul public al comunei Chinteni, judetul Cluj, 
a cotei de 117/1278 parte din terenul in suprafata de 1278 mp, situat in intravilan satului 
Chinteni, comuna Chinteni, judetul Cluj, inscris in CF nr. 50417 Chinteni, cu nr. Cadastral 
50417, proprietatea domnilor Astalus Ileana si Astalus Lucian Ioan.  
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