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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 65/2020 
privind aprobarea cheltuielilor neeligibile și modificarea valorii de investiție 

pentru obiectivul de investiție “Modernizare și dotare cămin cultural din localitatea 
Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba” 

 
            Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 27 
noiembrie 2020, ședință publică; 

Luând în dezbatere: 
  - Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 6101/2020, inițiat de către 
primarul comunei Mihalț, cu privire la aprobarea cheltuielilor neeligibile și modificarea valorii de 
investiție pentru obiectivul “Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Mihalț, comuna 
Mihalț, județul Alba”, derulat în cadrul „PROIECTULUI  INTEGRAT DE INFIINTARE RETEA 
DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA, MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURA RUTIERA, CONSTRUCTIE GRADINITA,  MODERNIZARE SI 
DOTARE CAMINE CULTURALE SI ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU 
SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA IN COMUNA MIHALT, JUD ALBA”; 
  - Raportul de specialitate întocmit de către consilier achiziții publice din cadrul Biroului buget 
finanțe, impozite și taxe, contabilitate, înregistrat sub nr. 6103/2020; 
  - Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local Mihalț – 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, înregistrat sub nr.6273/2020; 
             Luând în considerare următoarele: 
- Lucrările de modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalț se derulează în cadrul 
contractului de finanțare C072000T210970100073/17.11.2015; 
- În cadrul contractului de lucrări nr.5987/27.09.2018, care are ca obiect execuția de lucrări de 
modernizare la căminul cultural din localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba, a rezultat 
necesitatea renunțării la unele cantități în valoare de 3.740,889 lei fără TVA și TVA – ul aferent 
de 710,769 lei și a unor lucrări suplimentare în valoare de 22.291,568 lei fără TVA și TVA – ul 
aferent de 4.235,398 și 3.482,618 lei fără TVA și TVA – ul aferent de 661,697 lei, conform 
Dispoziției de șantier nr. 1/18.08.2020, însoțită de liste de cantități; 

Având în vedere prevederile legale: 
- prevederile art. 221 alin.(1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
- art. 164 din H.G. 395/2016 de aprobare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică; 
- Art. 44 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere: 
In temeiul art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE 

            Art.1. Se aprobă modificarea valorii de investiție pentru obiectivul “Modernizare și dotare 
cămin cultural în localitatea Mihalț, comuna Mihalț, județul Alba” derulat în cadrul „Proiectului 
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”, conform anexei, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Se aprobă majorarea contractului de lucrări nr. 5897/27.09.2018 cu suma de 
22.033,297 lei, fără TVA, și a TVA -ului aferent în valoare de 4.186,326 lei, care reprezintă 
diferența dintre valoarea lucrărilor de renunțare, în sumă de 3.740,889 lei fără TVA și TVA în 
sumă de 710,769 lei și valoarea lucrărilor suplimentare în sumă de 25.774,186 lei fără TVA și 
TVA aferentă în sumă de 4.897,095 lei. 
           Art.3. (1) Se aprobă susținerea din bugetul local al comunei Mihalț a cheltuielilor 
neeligibile pentru obiectivul ”Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Mihalț, comuna 
Mihalț, județul Alba” derulat în cadrul „Proiectului 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 valoare totală de 22.291,568 lei fără TVA și TVA 
aferentă în sumă totală de 4.235,398 lei, reprezentând o parte din valoarea lucrărilor suplimentare, 
conform Dispoziției de șantier nr.1/18.08.2020, însoțită de listele de cantități. 
           (2) Diferența dintre nota de renunțare , în valoare de 3.740,889 lei fără TVA și nota de 
comandă suplimentară în valoare de 3.482,618 lei fără TVA, de la capitolul 4.1 ”Construcții și 
instalații”, cheltuieli eligibile, în valoare de 258,271 lei fără TVA, se va realoca la capitolul 
5.2. ”Comisioane, taxe”, cheltuieli eligibile în bugetul proiectului. 
          Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează dl. Breaz Flavius, 
primarul comunei Mihalț, județul Alba 
           Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihalț, Instituția Prefectului – 
Județul Alba, dosar Hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 62% din 
numărul consilierilor în funcție ( 67%  din numărul consilierilor prezenți).   
 
                                                                                      Mihalț la 27 noiembrie 2020 
 
                   Președinte de ședință,                                   Contrasemnează secretar, 
                      Dorin Breazu                                                     Mariana Salcău 
 


