ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL LOCAL OHABA

HOTARAREA
privind acordarea titlului de ,, Cetatean de onoare” al comunei Ohaba,
Preasfintiei Sale, Episcop Dr. Ioan Mihaltan

Consiliul Local Ohaba, judetul Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 06 08
2001,
Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarare prin care se propune
acordarea titlului de ,, Cetarean de onoare” al comunei Ohaba, Preasfintiei Sale, Episcop
Dr. Ioan Mihaltan.
Vazand avizul favorabil al cominiei pentru administratie publica locala , juridice si
al comisiei pentru invatamant,cultura din cadrul consilioului local ;
In temeiul art. 38 (2) litera v precum si art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001,
privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art. UNIC. Se acorda titlul de « cetatean de onoare » al comunei Ohaba,
judetul Alba , Preasfintiei Sale, Episcop Dr. Ioan Mihaltan.

Presedinte de sedinta,
Consilier,
STEF GLIGOR

Nr. 16/2001
Ohaba 06 08 2001

Contrasemneaza,
Secretar
DRAGOI NICOLAE

RXPUNERE DE MOTIVE PENTRU ACORDAREA
TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE
PREASFINTIEI SALE EPISCOP DOCTOR IOAN MIHALTAN

Ma simpt onorat a va prezenta cateva aspecte mai importante din viata si
activitatea PS Dr. Ioan Mihaltan Episcop al Oradiei.
S-a nascut in 27 septembrie 1926, in localitatea Ohaba, judetul Alba, din
parintii Vasile si Ana de profesie agricultori .
A absolvit in anul 1947 cursurile Liceului Sf. Vasile cel Mare din Blaj, iar intre
anii 1947 – 1951 urmeaza cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu, actuala
Facultate de Teologie Andrei Saguna. A luat licenta cu tema ,, Sfantul Ioan Gura de Aur
si discursurile sale despre Sfantul Apostol Pavel ,, .
Indata dupa terminarea studiilor a fost hirotonit preot celib in localitatea natala
Ohaba fiind devotat acestei parohii, pentru ca timp de 39 de ani a slujit cu daruire la
altarul acesteia unde se reintoarce si azi ca intr-un adevarat pelerinaj, ori de cate ori are
ocazia .
Dovedind cu vremea un prestigiu de slujitor bisericesc cu o pilduitoare tinuta
duhovniceasca
PS Sa a fost gasit de catre Mitropolitul Nicolae Mladin ca persoana cea mai potrivita spre
a deveni duhovnicul studentilor Institutului Teologic Universitar din Sibiu. A fost numit
in aceasta functie in anul 1970, dar ramanerea sa pe un astfel de post a fost de scurta
durata pentru ca i s-a inscenat o acuza politica cum ca submineaza agricultura socialista si
ca atare a fost trimis in parohia pe care dealtfel nici nu o parasise .
Dupa ce lucrurile s-au mai linistit, Ps Sa Dr. Ioan Mihaltan si-a canalizat
preocuparile in directia studiului, frecventand intre anii 1973 – 1976 cursurile de doctorat
de la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti avandu-l ca indrumator stiintific pe
parintele profesor si mare teolog Dumitru Staniloaie.
Dupa terminarea acestor studii a beneficiat de bursa de studii la Institutul
Ecumenic din Elvetia si pentru un an ( 1977-1978) la Facultatea de Teologie protestanta a
Universitatii din Strasbourg.
Reintors in tara in anul 1979 a fost numit lector la disciplina de indrumari
misionare si ecumenism de la Institutul Teologic Universitar din Sibiu de unde in anul
1990 a fost numit ca arhiereu vicar al Episcopiei Oradea.
Studentii Facultatii de Teologie sibiene au gasit in persoana PS Sale Dr. Ioan
Mihaltan nu doar un dascal de la care au dobandit multe cunostinte folositoare ci si pe
parintele la care au facut appel in clipele de zbucium si incercari ale vietii lor.

Dupa alegerea ca arhiereu vicar iar in anul 1992 ca episcop tutular al Oradiei PS Sa
Dr. Ioan Mihaltan si-a continuat pe mai departe activitatea la catedra, predand la
Facultatile din Sibiu, Cluj si Oradea.
Desigur ca, in calitate de profesot si ierarh PS a desfasurat si o remarcabila
activitate de cercetare stiintifica in domeniul in care s-a specializat, publicand mai multe
studii si articole din care se cuvine sa mentionam :
-Teza de doctorat cu titlul ,,Preotia Mantuitorului si preotia bisericeasca,,publicata in 1984.
-De vorba cu credinciosii – Dialoguri duhovnicesti 1993.
-Indrumari pentru indreptarea si maturizarea duhovniceasca a persoanei noastre 1994
-Seminte din tarina cuminteniei crestine in 3 volume publicate intre 1993-1994.
-Experiente pastorale 1995 etc.
Urmare succeselor obtinute de PS Sa Dr. Ioan Mihaltan la 27 mai 1999
Universitatea din Oradea prin Decizia Senatului Universitatii a determinat acordarea
inaltului titlu de ,, Doctor Honaris Causa ,, .
Un lucru demn de remarcat este faptul ca Ps Sa Dr. Ioan Mihaltan nu si-a restrans
activitatea dfoar in slujba liturgica avand intr-o larga cuprindere si problemele moral
sociale si chiar si pe cele economice legate de activitatile credinciosilor din cadrul
episcopiei sale si fostei parohi .
Indiferent unde s-a aflat cu locul de munca nu a ramas izolat fata de preocuparile
locuitorilor dein localitatea unde s-a nascut, contribuid prin toate mijloacele avute la
indemana la realizarea obiectivelor gospodaresti ale satului nostru .
Astfel, imediat dupa revolutia din decembrie 1989, cu sprijinul nemijlocit acordat
Consiliului Local de P.S. s-a realizat amenajarea santurilor de pe strada principala cu
dale din ciment reusindu-se si asfaltarea acestui drum . Tot in aceasta perioada se
instaleaza si o centrala telefonica automata iar in present este in lucru constructia
drumului communal Berghin – Ohaba – Magherat.
Solicitam in continuare sprijin in vederea finalizarii lucrarilor privind Alimentarea
cu apa potabila a satului, aceasta constituind una din cele mai importante probleme ale
prezentului
Fata de cele prezentate, Consiliul Local Ohaba a hotarat in unanimitate in ultima sa
sedinta, acordarea titlului de ,, Cetatean de onoare al comunei Ohaba,, Ps. Sale Dr. Ioan
Mihaltan Episcopul Oradiei care a facut foarte multe lucruri folositoare pentru binele
comunei noastre.
In numele consiliului local aduc multumirile noastre Ps. Sale dorindu-i sanatate si
viata lunga, multa putere de munca si realizarea tuturor dorintelor sale.

Ohaba30 iulie 2001,

Consilier,
Profesor
STEF GLIGOR

