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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară a  imobilului Canton Pianu şi 

teren aferent, situat administrativ în comuna Pianu, judeţul Alba, în  extravilan  
 
 

  Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă extraordinară în data 24 februarie  2005; 
 Luând în dezbatere : 

- proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară a 
imobilului Canton Pianu şi teren aferent, situat administrativ în comuna Pianu, judeţul Alba, în 
extravilan, înregistrat sub nr. 72 din 11.02.2005, iniţiat de domnul Teodor-Florin Mărginean - 
vicepreşedinte al Consiliului judeţean Alba; 

- raportul comun nr. 1219/04.02.2005 al Direcţiei tehnice şi Arhitect şef privind 
aprobarea Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară a imobilului Canton Pianu şi teren 
aferent, situat administrativ în comuna Pianu, judeţul Alba, în extravilan; 

- Documentaţia tehnică de publicitate imobiliară a imobilului Canton Pianu şi teren 
aferent, situat administrativ  în comuna Pianu, judeţul Alba, în  extravilan; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Pianu, judeţul Alba, nr. 12 din 20.01.2005 
privind aprobarea introducerii în circuitul civil a terenului identificat cu nr. top 1597/1, în 
suprafaţă de 1039 mp; 

- Avizul Comisiei de specialitate nr.3 – „ Juridică, ordine publică şi disciplină”. 
 Având în vedere prevederile : 

- art.104, lit. “f” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările  ulterioare ; 

- Hotărârii Guvernului nr. 974/ 2002  privind atestarea domeniului public al judeţului 
Alba precum şi al  municipiilor , oraşelor şi comunelor din judeţul Alba ; 

- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- Legea nr.7/1996  a cadastrului şi publicităţii  imobiliare. 

 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 Documentaţia tehnică de publicitate imobiliară a imobilului 
Canton Pianu şi teren aferent  situat administrativ în comuna  Pianu, judeţul Alba, identificat cu 
nr. topo 1595/2/1/1, 1628/2/2/1, 1597/1, în suprafaţă  totală de 9319 mp, potrivit anexei- parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
  Art.2. Se modifică şi se completează  poziţia nr. 87 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al judeţului Alba , anexă la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 46/2001, 
după cum urmează: 

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Imobilul situat administrativ comuna Pianu, 
judeţul Alba, în extravilan,  este compus din clădire  care are un regim de înălţime P, construită 
din cărămidă, în suprafaţă de 121 mp  precum şi  teren construit şi neconstruit în suprafaţă  totală 
de 9319 mp. 

Vecinătăţi: 
Est – proprietar particular ; 



Sud – DJ-704A ; 
Vest – proprietar particular ; 
Nord  – proprietar particular ” 
 Art.3. Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al 

judeţului Alba al imobilului Canton Pianu şi teren aferent , situat în  comuna Pianu, judeţul Alba,  
identificat  din punct de vedere al publicităţii imobiliare cu imobilele înscrise sub nr. topo 
1595/2/1/1, 1628/2/2/1, 1597/1, în suprafaţă totală de 9319 mp. 

  Art.4. Se va solicita Oficiului judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba  
înscrierea în domeniul public al judeţului Alba al imobilului Canton Pianu şi teren aferent 
identificat din punct de vedere al publicităţii imobiliare cu imobilele înscrise sub nr. topo 
1595/2/1/1, 1628/2/2/1, 1597/1, potrivit Documentaţiei tehnice de publicitate imobiliară anexate,  
urmată  de înscrierea imobilului în favoarea domeniului privat al judeţului Alba, potrivit art. 3 
din prezenta hotărâre . 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se  comunică: 

-Prefecturii  judeţului Alba ; 
-S.C." Drumuri şi Poduri Locale Alba" SA; 

 -Oficiului judeţean de Cadastru  şi Publicitate Imobiliară Alba ; 
-Direcţiei  tehnice ; 
-Direcţiei de dezvoltare şi bugete; 
-Arhitect şef . 

  
 
 
     PREŞEDINTE,  
                   Ion Dumitrel 
          CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                         SECRETAR GENERAL,  
             Mariana Hurbean 
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