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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
COMUNA MIHALȚ 

 
HOTĂRÂRE NR. 4 / 2021 

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală 

pe raza comunei Mihalț, Judeţul Alba 
 

Consiliul  local  al comunei Mihalț, județul Alba întrunit în ședința ordinară din data de 29 
ianuarie 2021, ședință publică; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 90/2021 la Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Mihalț, cu 
privire la aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire comunală pe raza 
comunei Mihalț, județul Alba; 
- Raportul de specialitate nr. 145/2021, întocmit de către Compartimentul de urbanism și 
amenajarea teritoriului; 
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliul Local al comunei Mihalț cu 
privire la proiectul de hotărâre inițiat; 
- prevederile Ordonanței de Guvern nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale 
aprobată prin Legea  nr.515/2002 și ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), art. 129 alin.(7) lit. i), n), p) și s, art.139 alin.(1) și art. 
196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. l. Se aprobă Regulamentul de aplicare a normelor de gospodărire locală pe raza 

comunei Mihalț, judeţul Alba, conform Anexei   1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu data prezentei hotărâri își încetează valabilitatea H.C.L Mihalț nr.17/2002 

privind gospodărirea localităților comunei Mihalț. 
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ în 

termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică : primarului comunei Mihalț, Instituției Prefectului – 

județul Alba, afișaj, site-ul Primăriei comunei Mihalț; 
                                                                                                           Mihalț la 29 ianuarie 2021 
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).  

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


