
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea vânzării imobilului “Canton Pian  şi teren aferent”,  situat administrativ în 

extravilanul comunei Pianu, judeţul Alba şi însuşirea Raportului de evaluare al imobilului 

 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data de de 28 iunie 2005; 

 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului “Canton 

Pian  şi teren aferent”,  situat administrativ în extravilanul comunei Pianu, judeţul Alba şi 

însuşirea Raportului de evaluare al imobilului; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului “Canton Pian  şi teren aferent”,  

situat administrativ în extravilanul comunei Pianu, judeţul Alba şi însuşirea Raportului de 

evaluare al imobilului; 

- Raportul nr. 6108/10.06.2005 al Direcţiei tehnice privind aprobarea vânzării imobilului “Canton 

Pian şi teren aferent”, situat administrativ în extravilanul comunei Pianu, judeţul Alba şi 

însuşirea Raportului de evaluare al imobilului; 

- Raportul de evaluare a imobilului “Canton Pian şi teren aferent”, situat administrativ în  

comuna Pianu, judeţul Alba, întocmit de un evaluator autorizat şi înregistrat la Consiliul 

judeţean Alba sub nr. 1205 / 04.02.2005. 

Văzând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.l – Comisia economică şi administrarea 

domeniului public şi privat. 

 Având în vedere prevederile : 

-   Hotărârii nr. 60 din 24 februarie 2005, privind aprobarea Documentaţiei tehnice de publicitate 

imobiliară a imobilului „Canton Pian şi teren aferent”, situat administrativ în comuna Pianu, 

judeţul Alba, în extravilan; 

- art.104 – (1), litera " f "şi "g" şi ale art. 125 din  Legea administraţiei publice locale               nr. 

215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii  Consiliului judeţean Alba nr. 76/2004 privind aprobarea Regulamentului  - cadru de 

vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al judeţului Alba, aflate în administrarea 

Consiliului judeţean Alba. 



În temeiul art.109 – (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările 

şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 

H O T Ă R Â R E 

 
Art.1. Se aprobă vânzarea imobilului “Canton Pian şi teren aferent”, situat administrativ în 

extravilanul comunei Pianu, judeţul Alba, tren în suprafaţă totală de de 9319 mp, din care suprafaţă 

construită 121 mp,  înscris în C.F. 5470 Vinţu de Jos sub nr. topo 1595/2/1/1, 1628/2/2/1 şi 1597/1. 

Art.2. Se însuşeşte Raportul de evaluare - anexă la prezenta hotărâre, înregistrat la Consiliul 

judeţean Alba sub nr. 1205 / 04.02.2005, întocmit de evaluator autorizat, în vederea vânzării 

imobilului menţionat la  art.1 . 

Art.3. Vânzarea imobilului menţionat la art.1 se face prin licitaţie publică deschisă cu 

strigare, preţul  de pornire al licitaţiei se stabileşte la suma de 550.000.000 lei, exclusiv T.V.A., iar 

valoarea adjudecată a imobilului se va achita în termen de 30 de zile de la data încheierii 

contractului de vânzare –cumpărare. 

Art.4. Direcţia de dezvoltare şi bugete şi Direcţia tehnică  vor duce la îndeplinire dispoziţiile 

prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 

- S.C. ‘’DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA’’ S.A. 

- Direcţiilor din aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 

 

 
PREŞEDINTE 

    Ion DUMITREL           Contrasemnează, 
        SECRETAR GENERAL 
         Mariana HURBEAN 
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