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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 7 decembrie 2018, cu ocazia şedinţei Comisiei de specialitate 
pentru activităţi social culturale, invatamant , sanatate, muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport. 

 La şedinţă sunt prezenţi ____membri ai comisiei. 
 D –l Preşedinte al comisiei supune spre aprobare, 
 
 

 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Coman Claudia Iuliana,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Hodiş Mihaela Claudia,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Nicoschi Alexandra,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Coman Claudia Iuliana,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală. 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, doamnei Călburean Ruxandra,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Boancă Alin,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Păcurar Corneliu Alexandru,  în vederea construirii unei locuinţe 
proprietate personală. 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unei suprafeţe de 500 mp, în folosinţă 
gratuită, domnului Rădeanu Cristi,  în vederea construirii unei locuinţe proprietate 
personală. 



 
După prezentarea proiectelor de hotărâri şi discutarea acestora de către membrii 

comisiei, aceştia AVIZEAZĂ FAVORABIL proiectele de hotărâri şi recomandă 
Consiliului Local adoptarea acestora în cadrul primei şedinţe ordinare a Consiliului 
Local Chinteni. 
 
      

MEMBRII COMISIEI 
 
               1.Domnul SUCIU NELU                         _________________   presedinte             
 
               2.Doama  GĂDĂLEAN VOICHIŢA   _________________    membru            
 
               3.Domnul CORUJAN LIVIU _________________    membru            
 
               4.Domnul POP RUBEN  _________________               membru 
 
               5.Doama  MANU ADRIANA-MARIA _________________    membru          


