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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 11 / 2021 
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Mihalț a 

terenului înscris în Cartea Funciară nr. 71858 Mihalț 
 
 

                 Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință extraordinară în data 
de  15 martie 2021; 
                 Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 1260/2021, inițiat de primarul comunei Mihalț, județul Alba și Referatul 
de aprobare nr. 1261/2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al comunei Mihalț a terenului extravilan cu nr. cadastral /nr. topografic 
71858, în suprafață de 13.492 mp, înscris în Carte Funciară nr. 71858 Mihalț; 
- Raportul de specialitate nr. 1306/2021 întocmit de către administratorul public al comunei Mihalț 
cu privire la proiectul de hotărâre inițiat; 
- Raportul de avizare nr. 1333/2021 al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Mihalț – 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget – finanțe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului şi 
comerț; 
- Raportul de avizare nr. 1334/2021 al comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Mihalț – 
Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii şi siguranței publice, a drepturilor 
omului, amenajarea teritoriului şi urbanism;    
- Anexa 46, poziția nr.144, privind Inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei 
Mihalț, atestat prin Hotărârea de Guvern nr.974/2002; 
                  Potrivit prevederilor: 
- art. 361 alin.(2) și (3)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
                  În temeiul art. 129 alin.(1) și alin.(2) lit.c), art. 139 alin.(1) și alin.(3) lit.g), art. 196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
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           Art.1. Se atestă apartenența la domeniul public al comunei Mihalț a terenului în suprafață 
de 13.492 mp, situat în extravilanul comunei Mihalț, nr. cadastral 71858 și nr. cadastral 91/1/21, 
înscris în Cartea Funciară nr. 71858 Mihalț – înscriere provizorie, drept de proprietate, care se 
identifică cu terenul înscris la poziția nr. 144 din Anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 
974/2002, privind inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Mihalț. 
          Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Mihalț a 
terenului în suprafață de 13.492 mp, situat în extravilanul comunei Mihalț, nr. cadastral 71858 și 
nr. cadastral 91/1/21, înscris în Cartea Funciară nr. 71858 Mihalț, identificat cu poziția nr. 144 din 
Anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002, privind inventarul bunurilor aparținând 
domeniului public al comunei Mihalț.  
         Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr 544/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
         Art. 4. Hotărârea se comunică : primarului comunei Mihalț, compartimentelor de specialitate 
din cadrul Primăriei comunei Mihalț, Instituției Prefectului – județul Alba, Biroului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Blaj. 
 

 

 

                                                                                                            Mihalț la 15 martie 2021 
 

 
         Președinte de ședință,                                        Contrasemnează secretar general, 
          Rareș Daniel Cârnaț                                                       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). 
 
 


