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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  NR. 18/ 2020 
privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Mihalț pentru decontarea 

cheltuielilor de deplasare și cazare la Manifestările Cultural – Patriotice, ediția XIV din comuna 
Albac 

 
            Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară cu convocare de 
îndată, ședință publică în data de 27 februarie 2020; 
            Luând în dezbatere : 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre nr. 1195/2020, inițiat de primarul comunei Mihalț, cu 
referire la propunerea pentru alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Mihalț, pentru 
decontarea cheltuielilor de transport și cazare cu ocazia participării ansamblului folcloric al Căminului 
cultural Mihalț – ”Banul Mihalcea” la Manifestările Cultural – Patriotice, ediția XIV din comuna Albac; 
- Raportul de specialitate nr. 1197/2020, întocmit de către Compartimentul Bibliotecă din cadrul Primăriei 
comunei Mihalț, cu privire la participarea ansamblului folcloric al Căminului cultural Mihalț – ”Banul 
Mihalcea” la Manifestările Cultural – Patriotice, ediția XIV, din comuna Albac; 
- Raportul de avizare al comisie de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Mihalț, înregistrat sub nr. 
1201/2020; 
- HCL Mihalț nr. 12/2020 privind aprobarea Programului principalelor manifestări cultural – artistice și 
educative ale comunei Mihalț pentru anul 2020; 
- Invitația primită de la Primăria și Consiliul Local al Comunei Albac, înregistrată sub nr. 1168/2020; 
            Potrivit prevederilor art.3 alin.(2), art.12 și art.22 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. 
a), d) și e) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  
            În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

H  O  T  R  Ă  Ș  T  E 
 

           Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Mihalț, județul Alba a sumei de 10.000 lei 
reprezentând decontarea transportului și cazării ansamblului folcloric al căminului cultural Mihalț – ”Banul 
Mihalcea” la Manifestările Cultural – Patriotice, ediția XIV, Albac. 
           Art.2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre se va face din bugetul local al 
comunei Mihalț pentru anul 2020, capitolul 67.02.- ”Cultură, recreere și religie. 
           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Mihalț, Biroului buget finanțe impozite și 
taxe contabilitate, Instituției Prefectului județului Alba. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 62% din 
numărul consilierilor în funcție ( 100%  din numărul consilierilor prezenți).  

                                                                                          Mihalț la 27 februarie 2020 
 

                   Președinte de ședință,                                       Contrasemnează secretar, 
               Consilier Dorin Breazu                                               Mariana Salcău 
 


