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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
CONSILIUL LOCAL,  
 

HOTĂRÂREA  NR. 14 / 2020 
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli  

al comunei Mihalț pe anul 2020 
 
           Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară publică în data 
de 19 februarie 2020; 
           Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre  nr. 432/2019 privind aprobarea bugetului local de 
venituri și cheltuieli al comunei Mihalț pe anul 2020, inițiat de primarul comunei Mihalț, Referatul 
de aprobare nr. 433/2020, Raportul de specialitate nr. 905 / 2020 întocmit de către Biroul buget 
finanțe, impozite și taxe, contabilitate și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 
2 și 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț; 
          Având în vedere: 
- necesitatea elaborării și aprobării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalț pentru 
funcționarea instituțiilor și autorităților publice locale, continuarea investițiilor din anii precedenți 
și derularea altora noi, în vederea dezvoltării Comunei Mihalț;  
- estimarea veniturilor proprii ale bugetului local, fundamentate pe încasările anilor precedenți; 
- Adresa Administrație Județene a Finanțelor Publice Alba ABG_STZ – 613/14.01.2020 privind 
comunicarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe 
venit, a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea  bugetelor locale, pentru bugetul pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 - 2023; 
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba ABG_STZ – 1928/07.02.2020 privind 
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru echilibrarea bugetelor locale 
și pentru învățământul particular sau confesional, acreditat, pentru bugetul pe anul 2020; 
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba ABG_STZ – 2229/13.03.2020 privind 
comunicarea repartizării pe unități administrativ teritoriale și pe trimestre a sumelor defalcate din 
TVA pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educației 
Naționale, pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023;       
- Adresa Consiliului Județean Alba nr.3826/DDB/VII.2.E.11/2020 privind comunicarea 
repartizării pe unități administrativ teritoriale din județul Alba a sumei corespunzătoare cotei de 
6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, precum și repartizarea 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale, conform Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.43/2020; 
          Potrivit prevederilor: 
-  art.19 alin.1 lit. a) și b) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 
-  Legea nr.5/ 06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;  
- art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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           În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. a), art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
         Art.1  Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Mihalț pentru anul 2020, 
conform anexei 1 la prezenta hotărâre.  
        Art.2 Se aprobă Programul obiectivelor de investiții publice pentru anul 2020, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre. 
        Art.3 . Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Mihalț va duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.    
        Art.4 Hotărârea se va comunica către: Primarul comunei Mihalț, Instituția Prefectului - 
Județul Alba, Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Alba, Trezorerie Blaj. 
 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 85% din 
numărul consilierilor în funcție (85%  din numărul consilierilor prezenți).  
 
 

                                                                                                 Mihalț la 19 februarie 2020 
 

 
                      Președinte de ședință,                                           Contrasemnează, 
                   Consilier Dorin Breazu                                         secretar general com. Mihalț 
                                                                                                            Mariana Salcău 
 


