
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de Mitropolia Română Unită cu Roma 
Greco-Catolică Blaj împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.249/2008 privind 

aprobarea transmiterii imobilului „Construcţii şi teren aferent în care a funcţionat Centrul de 
plasament Obreja”, situat administrativ în satul Obreja nr.190, comuna Mihalţ, din domeniul 
privat al judeţului Alba şi din administrarea Consiliului judeţean Alba în domeniul privat al 

comunei Mihalţ şi în administrarea Consiliului local al comunei Mihalţ 

 

  Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţa ordinară în data de 26 martie 2009; 
 Luând în dezbatere: 
 - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile 
formulată de Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Blaj împotriva Hotărârii 
Consiliului judeţean Alba nr.249/2008 privind aprobarea transmiterii imobilului „Construcţii 
şi teren aferent în care a funcţionat Centrul de plasament Obreja”, situat administrativ în satul 
Obreja nr.190, comuna Mihalţ, din domeniul privat al judeţului Alba şi din administrarea 
Consiliului judeţean Alba în domeniul privat al comunei Mihalţ şi în administrarea 
Consiliului local al comunei Mihalţ; 

- Raportul de specialitate nr.3352/17.03.2009 al Direcţiei juridică şi cancelarie; 
Luând în considerare avizul favorabil al Comisie de specialitate nr.3 – Comisia de 

administraţie publică locală, juridică şi ordine publică.  
Văzând:  
- Plângerea prealabilă nr.156A/06.03.2009 formulată de Mitropolia Română Unită cu 

Roma Greco-Catolică cu sediul în municipiul Blaj, strada P.P. Aron nr.2, judeţul Alba, 
împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.249/2008 privind aprobarea transmiterii 
imobilului „Construcţii şi teren aferent în care a funcţionat Centrul de plasament Obreja”, 
situat administrativ în satul Obreja nr.190, comuna Mihalţ, din domeniul privat al judeţului 
Alba şi din administrarea Consiliului judeţean Alba în domeniul privat al comunei Mihalţ şi în 
administrarea Consiliului local al comunei Mihalţ. 
 Având în vedere prevederile: 

- art. 7–(4) 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 
 Articol unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Mitropolia Română Unită 
cu Roma Greco-Catolică cu sediul în municipiul Blaj, strada P.P. Aron nr.2, judeţul Alba, 
împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Alba nr.249/2008 privind aprobarea transmiterii 
imobilului „Construcţii şi teren aferent în care a funcţionat Centrul de plasament Obreja”, 
situat administrativ în satul Obreja nr.190, comuna Mihalţ, din domeniul privat al judeţului 
Alba şi din administrarea Consiliului judeţean Alba în domeniul privat al comunei Mihalţ şi în 
administrarea Consiliului local al comunei Mihalţ, întrucât construcţiile aferente acestui 
imobil nu au aparţinut petentei şi nu intră sub incidenţa prevederilor O.U.G. nr.94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

- Instituţiei Prefectului – judeţul Alba 
- Direcţiei Juridică şi Cancelarie 
- Direcţiei Tehnice 



- Consiliului local al comunei Mihalţ 
- Mitropoliei Română Unită cu Roma Greco-Catolică 

 

  PREŞEDINTE  
 Ion DUMITREL 
 
                                                          Contrasemnează 
                                                      p. SECRETARUL JUDEŢULUI 

            Liliana NEGRUŢ 
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