
ROMÂNIA
JUDEȚUL  ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR.4/2020  
privind aprobarea obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din împrumuturi

rambursabile

Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară, cu 
convocare de îndată ordinară în data de 7 ianuarie 2020, ședință publică;

Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.29/2020, inițiat de 

primarul  comunei  Mihalț,  cu  privire  la  aprobarea  listei  obiectivelor  de  investiții  finanțate  din
împrumuturi rambursabile;

- Raportul de specialitate nr. 31/2020, întocmit de către șef Biroul buget finanțe, impozite
și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Mihalț; 

Având în vedere prevederile:
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 1166 şi următoarele din Codul civil – Legea nr.287/2009, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
-  art.61  –  66  din  Legea  nr.273/2006 privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
- art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.b) și lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007  privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența şi funcționarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-  HCL Mihalț  nr.6/2019 privind aprobarea contractării  unei  finanțări  rambursabile,  modificată
prin HCL Mihalț nr.44/2019; 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea de investiții
publice de interes public local, prevăzute în anexa la prezenta Hotărâre, respectiv:
-  implementare  ”Proiect  integrat  de  înființare  rețea  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare
menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare
cămine  culturale  și  achiziție  buldoexcavator  pentru  serviciul  public  de  gospodărire
comunală  în  comuna  Mihalț,  județul  Alba”,  în  baza  contractului  de  finanțare
nerambursabilă nr. C322010970100073 (072000T210970100073) / 17.11.2015; 
- Modernizare și extindere sediu Primărie; 

În  temeiul  art.139 alin.(3)  lit.b)  și art.  196 alin.(1)  lit.a)  din  Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se  aprobă  lista  obiectivelor  de  investiții  de  interes  public  local  finanțate  din
împrumuturi rambursabile, pentru anul 2020, conform Anexei I la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se afișează la sediul instituție, se publică pe pagina de internet
www.primariamihalt.ro și se comunică: Instituției Prefectului - Județul Alba, Primarului Comunei
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http://www.primariamihalt.ro/


Mihalț  și Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului Comunei Mihalț.

Prezenta  hotărâre  a  fost  adoptată  cu  un  număr  de  9  voturi  favorabile  valabil  exprimate,  care
reprezintă 69% din numărul consilierilor în funcție (100%  din numărul consilierilor prezenți). 

                                                                                                      Mihalț, la 7 ianuarie 2020

Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează, 
           Consilier Dorin Breazu                                        Secretar general comuna Mihalț
                                                                                                 Mariana Salcău
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CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1 la HCL Mihalț nr.4/2020

     Lista obiectivelor de investiții de interes public local

Nr.
crt. Obiectiv de investiții Valoare (lei)

Obiective de investiții co-finanțate din fonduri 
UE- bugetul local

1. Proiect integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și 
canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, 
construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine 
culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public 
de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba, 
din care: 216.338,32

a Consultanță proiect integrat

b
Construire grădiniță în localitatea Mihalț ( construcție + 
dotări)

c
Modernizare și dotare cămine culturale în localitățile Mihalț 
și Cistei
SUBTOTAL 216.338,32

Obiective de investiții finanțate de la bugetul local
2 Modernizare și extindere sediu Primărie 57.000

SUBTOTAL 57.000
TOTAL GENERAL 273.338,32

                        
                  Președinte de ședință,                                      Contrasemnează 
                 consilier Dorin Breazu                              Secretar general comuna Mihalț
                                                                                               Mariana Salcău                                  
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