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PROCES-VERBAL 
 
 

 
 Încheiat, azi, 28 mai 2021, 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, următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea stabilirii unor relații de 

cooperare și încheierii unui acord de înfrățire între Comuna Chinteni, județul Cluj și 

Comuna Pelivan, raionul Orhei, Republica Moldova. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între 

Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.)și Compania de 

Transport Public Cluj Napoca SA. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 

415/2008 (Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 

Cluj), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 564/2018.  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe 

Săliștea Nouă și filia Săliștea Veche, în vederea organizării evenimentului ”Resfințirea 

Bisericii monument istoric din Săliștea Veche” din data de 3 iulie 2021. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către MARC DANIEL RĂZVAN a 

terenului proprietate privată a Comunei Chinteni, atribuit în folosință gratuită pe 

durata existenței construcției în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in 

vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna 

Chinteni, identificat prin CF 66008 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 66008. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către FRĂTEAN ALIN a terenului 

proprietate privată a Comunei Chinteni, atribuit în folosință gratuită pe durata 

existenței construcției în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in vederea 

construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, comuna 

Chinteni, identificat prin CF 66029 a localităţii Chinteni, cu nr. cad 66029 

 



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. 
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