ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 79/2020
privind introducerea în domeniul public al comunei Mihalț a obiectivului de investiție
”Amenajare Parc în localitatea Cistei, comuna Mihalț, județul Alba”
Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință publică
ordinară în data de 28 decembrie 2020;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 5561/2020 întocmit de Primarul comunei Mihalț, dl. Flavius
Breaz;
- referatul de specialitate, întocmit de șef Birou buget, finanțe, impozite și taxe,
contabilitate și înregistrat cu nr. 5614/2020;
- declarația pe propria răspundere a d-nei Mariana Salcău, secretarul general al
comunei Mihalț, înregistrată cu nr. 5615/2020;
- referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunul ce urmează a fi introdus în
domeniul public al Comunei Mihalț, în scopul asumării celor declarate în documentul
nr.56145/2020, referat înregistrat cu nr. 5616/2020;
- extras de C.F. nr. 71650 Mihalț și extras de C.F. nr. 71727 Mihalț;
În conformitate cu prevederile:
- art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c) coroborat cu art. 286 alin. (4) și art. 289, pct. 2
și 7 din anexa nr. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 858 și urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
- Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicității imobiliare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al
municipiilor și al județelor;
Ţinând cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale
Consiliului Local Mihalț;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 196 alin. 1 lit. a)
și art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE
Art.1. (1) Se aprobă introducerea în domeniul public al Comunei Mihalț, județul Alba
a obiectivului de investiție ”Amenajare Parc în localitatea Cistei, comuna Mihalț, județul
Alba”, amplasat pe teren intravilan în localitatea Cistei, identificat cu CF nr. 71650 Mihalț –
în suprafață de 725 mp și CF nr.71727 Mihalț – în suprafață de 261 mp, lucrarea constând din:
a) Zona Parc 1, lângă Monumentul Eroilor, pentru parcela în suprafața de 725 mp: 415
mp spații verzi amenajate cu gazon, 190 mp suprafață alei de circulație, 10 bucăți
stâlpi de iluminat stradali, 8 bucăți bănci, 7 bucăți coșuri de gunoi;

b) Zona Parc 2, lângă Biserica Ortodoxă, pentru parcela în suprafață de 261 mp: 115 mp
spații verzi amenajate cu gazon, 65 mp suprafață alei de circulație, 6 bucăți stâlpi de
iluminat stradali, 4 bucăți bănci, 6 bucăți coșuri de gunoi.
(2) Anexa nr. 1 referitoare la inventarul bunurilor care se cuprind în domeniul public al
comunei Mihalț face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea poate fi contestată la instanța de contencios administrativ
competentă, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Mihalț prin aparatul de specialitate.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului comunei Mihalț;
- Instituției Prefectului – Județul Alba;
- Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate.

Mihalț, la 28 decembrie 2020

Președinte de ședință,
Dorin Breazu

Contrasemnează secretar,
Mariana Salcău

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabile, valabil exprimate, care
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție ( 100% din numărul consilierilor prezenți).

