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HOTĂRÂRE 

privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1778/2008 emisă  de  Comisia specială de 
retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România 

 
 

Consiliul judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 septembrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei                   
nr. 1778/2008  emisă de Comisia  specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au 
aparţinut cultelor religioase din România; 

- Raportul comun nr. 12294/15.09.2008 al Direcţiei tehnice şi Direcţiei juridică şi 
cancelarie la proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a Deciziei nr. 1778/2008 
emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor 
religioase din România; 

- Decizia nr. 1778/2008 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile 
care au aparţinut cultelor religioase din România; 

- Raportul de evaluare al imobilului Teatru de păpuşi “Prichindel” şi teren aferent, 
înregistrat la Consiliul judeţean Alba sub nr. 9572/18.07.2008. 

Văzând: 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 – Comisia dezvoltare urbanistică, 

organizarea şi amenajarea teritoriului, investiţii, turism, mediu şi gestionarea 
patrimoniului judeţului. 

Având în vedere prevederile: 
- Art. 91–(1) litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Art.1 alin.(3) şi (7) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 

au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 şi art.115-(1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Alba în domeniul privat al 
judeţului Alba, a imobilului “Construcţii în care îşi are sediul Teatrul de păpuşi “Prichindel” 
Alba Iulia şi terenul aferent”, situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Andrei 
Mureşanu, nr. 3, judeţul Alba, înscris în cartea funciară nr. 460 Alba Iulia şi transcris în cartea 
funciară nr. 39797 a municipiului Alba Iulia, identificat cu nr. cadastral 9720 şi nr. top. 
978/2/2/2/2/2, având suprafaţa construită de 647,51 mp şi teren aferent în suprafaţă de 834 
mp, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Deciziei nr.1778/2008 emisă de Comisia 
specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 



România, privind restituirea în natură a acestui imobil Parohiei Evanghelice C.A. Alba Iulia, 
judeţul Alba. 

Art.2. Se solicită Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, înscrierea 
dreptului de proprietate asupra imobilului, având datele de identificare prevăzute la art.1, în 
favoarea domeniului privat al judeţului Alba. 

Art.3. Se însuşeşte Raportul de evaluare a imobilului din care rezultă contravaloarea 
adăugirilor în sumă de 722.097 lei  aduse imobilului - construcţii, ulterior preluării abuzive în 
proprietatea statului,  potrivit anexei – parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4. Predarea efectivă a imobilului către titularul retrocedării se  face, potrivit art. 2 şi 
art. 3 din Decizia nr.1778/2008 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care 
au aparţinut cultelor religioase din România, prin protocol de predare–preluare încheiat între 
părţile interesate, după plata efectivă de către Parohia Evanghelică C.A. Alba Iulia a 
contravalorii adăugirilor aduse imobilului, ulterior preluării abuzive în proprietatea statului, 
stabilită prin raportul de evaluare. 

Art.5. Preşedintele Consiliului judeţean Alba, prin direcţiile din aparatul de specialitate 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

- Instituţiei Prefectului - judeţul Alba; 
- Parohiei Evanghelice C.A. Alba Iulia; 
- Teatrului de păpuşi “Prichindel” Alba Iulia; 
- Arhitectului şef; 
- Direcţiilor aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Alba. 
 

PREŞEDINTE, 
Ion DUMITREL 

 
                                                                                          Contrasemnează, 
                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                             Mariana HURBEAN 
 
Alba Iulia, 25 septembrie 2008 
Nr. 213 
 
Nota: Anexa poate fi consultata la Compartimentul Cancelarie din cadrul Consiliului judetean 
Alba 
 


