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HOTĂRÂREA  NR.15/2020 
privind aprobarea bugetului de credite interne al Comunei Mihalț pentru anul 2020 

 
              Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară din data de 19 
februarie 2020, ședință publică; 
              Având în vedere : 
-  Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de credite interne al Comunei Mihalț pentru anul 2020, 
inițiat de primarul și înregistrat sub nr.521/2020 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 522/2020; 
- Raportul de specialitate nr.523/2020, întocmit de către Șef Birou buget – finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț; 
- HCL Mihalț nr.38/2019 privind aprobarea semnării contractului de credit cu CEC BANK SA, pentru 
suma de 1.300.000 lei și a contractelor de garanții mobiliare; 
- Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr.5745/13.05.2019; 
- HCL Mihalț nr.4/2020 privind aprobarea obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din 
împrumuturi rambursabile; 
                  Potrivit prevederilor: 
- art.19 alin(1), art.20 alin.(1) lit.f) și g) și art.61 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.5/06.01.2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- O.U.G. nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare; 
                 În temeiul art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. b), art.139 alin.(3) lit. b) și art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E 
                 Art.1. Se aprobă bugetul de credite interne al Comunei Mihalț, județul Alba, pentru anul 2020, 
conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
                Art.2. Se aprobă Programul investițiilor publice, finanțate din credite interne, pentru anul 2020, 
conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                 Art.3. Hotărârea se comunică: primarului Comunei Mihalț, Biroului buget – finanțe, impozite 
și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
 
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 comuna Mihalț 
                                                                                                            Mariana Salcău 


