
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂRE 
privind respingerea plângerii prealabile formulată de Minth Michael şi Minth Ecaterina 

împotriva unor hotărâri ale Consiliului judeţean Alba referitoare la cuprinderea în domeniul 
public al judeţului Alba a imobilului situat în  satul Gârbova, 

str. Ion Creangă, nr. 497, judeţul Alba 
 

 
  Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 16 decembrie 2008; 
 Luând în dezbatere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de Minth Michael şi Minth Ecaterina împotriva unor hotărâri ale Consiliului 
judeţean Alba referitoare la cuprinderea în domeniul public al judeţului Alba a imobilului 
situat în  satul Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, judeţul Alba; 

- Raportul comun de specialitate nr.17009 /10.12.2008 al Direcţiei juridică şi 
cancelarie şi al Direcţiei Tehnice. 

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3-Comisia de 
administraţie publică locală, juridică şi ordine publică. 

Văzând:  
- Plângerea prealabilă formulată de petenţii  Minth Michael domiciliat în Germania, 

München, str. Franz- Fackler, nr. 14 şi Minth Ecaterina domiciliată în Germania,  Geschwister  
Lob str 17, München, prin avocat, înregistrată la Consiliul judeţean Alba sub nr. 
15958/19.11.2008 prin care au solicitat revocarea în parte a Hotărârii Consiliului judeţean 
Alba nr. 60/2006 cu privire la poziţia de sub nr. crt. 187 din anexa la această hotărâre, 
revocarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 33/2007 precum şi revocarea în parte a 
Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 199/2007 cu privire la art. 2 din această hotărâre; 
 Având în vedere prevederile: 

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

- art. 91–(1) lit. „f” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,  republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 7–(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. unic Se respinge plângerea prealabilă formulată de petenţii  Minth Michael 

domiciliat în Germania, München, str. Franz- Fackler, nr. 14 şi Minth Ecaterina domiciliată în 
Germania,  Geschwister  Lob str. 17, München privind revocarea în parte a Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr. 60/2006 cu privire la poziţia de sub nr. crt. 187 din anexa la 
această hotărâre, revocarea Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 33/ 2007 precum şi 
revocarea în parte a Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr. 199/2007 cu privire la art. 2 din 
această hotărâre, întrucât pe rolul Judecătoriei Sebeş se află înregistrat  sub dosar nr. 
1750/298/2007 litigiul promovat de petenţi având ca obiect redobândirea imobilului, situat în 
satul Gârbova, str. Ion Creangă, nr. 497, judeţul Alba, care a fost preluat la stat în anul 1987, 
în temeiul Decretului nr. 223/1974. 

 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Direcţiei Juridică şi Cancelarie 



- Direcţiei Tehnice 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
- Consiliului local al comunei Gârbova 
- Cabinet individual – avocat Mancaş Elena, Alba Iulia, str. Ionel Pop, nr. 20, 

judeţul Alba 
 

 
 PREŞEDINTE,                                     CONTRASEMNEAZĂ 
ION DUMITREL                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI 

                              MARIANA HURBEAN 
 
 
 
Alba Iulia,  16 decembrie 2008 
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