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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 28 august 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, 

 
ORDINEA DE ZI: 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pentru – Construire locuință 
unifamilială, amenajări exterioare, împrejmuire teren, acces auto și pietonal, parcare auto, 
amplasare bazin vidanjabil, racorduri și branșamente la utilități, generat de imobilul teren 
identificat prin extrasul de carte funciară nr. 51608 Chinteni, inițiator Bucur Ionel Constantin.     
2.Proiect de hotărâre privind instituire restricții de tonaj de 3,5 t, pe străzile Munții Retezat și 
Munții Godeanu. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al Comunei Chinteni, a 
cotei de 122/2066 parte din terenul intravilan, situat administrativ pe raza comunei Chinteni, 
județul Cluj, în suprafață totală de 2066 mp, categoria de folosință arabil, înscris în CF  nr. 
70969, cu nr.cadastral 70969, ca urmare a renunțării proprietarului tabular  Stanciu Mihaela 
Ioana 
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al Comunei Chinteni, a 
cotei de 8/24 – parte din terenul intravilan în suprafață de 187 mp, situat pe teritoriul 
comunei Chinteni, sat Chinteni, nr. 999999, județ Cluj, înscris în CF nr. 71895 Chinteni, cu 
nr.cadastral 71895, categoria de folosință drum, tarla 37, parcela 103 ca urmare a renunțării 
proprietarilor tabulari  Vălean Lucia și Sîrb Dorin. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al Comunei Chinteni, a 
cotei de 1650/43200 – parte din imobilul  teren intravilan în suprafață de 1960 mp, situat pe 
teritoriul comunei Chinteni, sat Chinteni, județ Cluj, înscris în CF nr. 70908 Chinteni, cu 
nr.cadastral 70908, categoria de folosință drum, tarla 33, parcela 19 ca urmare a renunțării 
proprietarilor tabulari  Rusu Adrian Sorin și Rusu Iuliana. 
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