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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat, azi, 30 august 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 aprobarea vânzării către LAZĂR DAN, a terenului 
proprietate privată a Comunei Chinteni, atribuit in folosinţă gratuită pe durata 
existenţei construcţiei în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in vederea 
construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, strada 
Trandafirului, nr. 7, comuna Chinteni, identificat prin CF 66001 a localităţii Chinteni, 
cu nr. cad 66001. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către FILIP FLORINA TANIA, a 
terenului proprietate privată a Comunei Chinteni, atribuit in folosinţă gratuită pe 
durata existenţei construcţiei în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in 
vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, strada 
Bujorului, nr. 13, comuna Chinteni, identificat prin CF 66238 a localităţii Chinteni, cu 
nr. cad 66238.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către FIZEȘAN ANDREI-RAUL, a 
terenului proprietate privată a Comunei Chinteni, atribuit in folosinţă gratuită pe 
durata existenţei construcţiei în conformitate cu prevederile  Legii nr. 15/2003 in 
vederea construirii unei locuinte proprietate personala, situat in sat Chinteni, strada 
Bujorului, nr. 2, comuna Chinteni, identificat prin CF 66242 a localităţii Chinteni, cu nr. 
cad 66242. 
 

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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