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 Încheiat, azi, 20 martie 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 Planului Urbanistic de Zonă pentru LOTIZARE, 

CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, generat de imobilul teren identificat prin 
extrasele de carte funciară nr. 59953, 59654, 59952, 60056, 60055, 59988, 59987, 53700, 
53881, 53378, 59781, 59780, 59965, 59966, 53853, 60172, 51493, 60173, 52961, 54677 
Chinteni, inițiator Ostroveanu Andi și asociații. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu în suprafață de 19,49 mp, 
aflat în domeniul public al comunei Chinteni, situat în incinta imobilului cu destinația 
Dispensar Uman Chinteni, cu spații multifuncționale, din localitatea Chinteni, nr. 180, în 
vederea înființării unui cabinet medical. 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Agenția pentru Protecția Mediului 
Cluj, a unui teren în suprafață de 12 mp, în  vederea amplasării unei stații de măsurare a 
calității aerului, în localitatea Chinteni 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 140/2474 parte din terenul situat pe teritoriul localității Chinteni, comuna 
Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 66932 Chinteni, imobil înscris în CF sporadic nr. 
50821 Chinteni, cu nr. cad. 66932 constând din teren categoria de folosință drum, în 
suprafață de 1.244 mp, ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate de către 
proprietarii tabulari Pintea Răzvan Adrian și Pintea Ramona Alexandra. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Chinteni a 
cotei de 1/7  parte din terenul situat în comuna Chinteni, județul Cluj, înscris în CF nr. 
51494 Chinteni, cu nr. cad. 51494,  constând din teren, cu suprafața totală de 930 mp, 
teren cu destinația de drum de acces,  ca urmare a renunțării la dreptul de proprietate de 
către proprietarii tabulari Rus Raul Augustin  și Rus Raluca Cristina. 
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