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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  NR. 9 / 2021 
privind aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice și educative  

ale comunei Mihalț pentru anul 2021 
 

               Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 26 
februarie 2021, ședință publică; 
               Având în vedere : 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul comunei Mihalț și înregistrat 
sub nr. 601/2021, cu privire la aprobarea principalelor manifestări cultural – artistice și educative 
ale comunei Mihalț pentru anul 2021; 
- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 618/2021, întocmit de către Compartimentul  
Bibliotecă, cu privire la proiectul menționat și programul activităților cultural educative pentru 
anul 2021; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul Consiliului Local Mihalț; 

Luând în considerare: 
- prevederile art.5 alin.(3), art.25 lit. .f)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu  
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 129 alin.(2) lit. d), alin.(7) lit. a), d), e) f) și alin. (14) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
               În temeiul art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
          Art.1. Se aprobă Programul principalelor manifestări cultural – artistice și educative ale 
comunei Mihalț pentru anul 2021, conform anexei la prezenta hotărâre. 
          Art.2. Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea manifestărilor prevăzute 
la art.1 se va face din bugetul local al comunei Mihalț, capitolul 67.02.- ”Cultură, recreere și 
religie”, după aprobarea acestuia, precum și din surse de finanțare externă – donații și sponsorizări. 
           Art.3. Prezenta hotărâre se comunică : primarului comunei Mihalț, Instituției prefectului – 
județul Alba, Biroului buget finanțe impozite și taxe contabilitate, Compartiment Bibliotecă. 
 
                                                                                             Mihalț la 26 februarie 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 Rareș Daniel Cârnaț                                           Mariana Salcău 


