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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 14 / 2021 
privind aprobarea rezultatului inventarierii anuale a bunurilor aparținând domeniului 

public și privat al comunei Mihalț pentru anul 2020 
 
 
                Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 31 
martie 2021; 
                 Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 1252/2021, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului comunei Mihalț aferent 
anului 2020; 
- Raportul de specialitate nr. 1308/2021 întocmit de șef Birou buget – finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate: 
- Constatările membrilor comisiei de inventariere desemnați prin Dispoziția primarului nr. 
160/25.11.2020; 
- Procesul verbal de inventariere nr. 6933/30.12.2020; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului local al comunei 
Mihalț. 
                 Având în vedere: 
- prevederile art. 108, art.155 alin.( 5) lit.d) , art. 129 alin.(2) lit.c și art. 289 alin.(1) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art.7 și 8 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministerului Finanțelornr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii; 
                 În temeiul 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; 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
                Art.1. Se aprobă rezultatele inventarierii generale a patrimoniului comunei Mihalț, 
pentru anul 2020, conform procesului verbal de inventariere – Anexa 1 la prezenta hotărâre. 
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                 Art.2. Se aprobă scoaterea din inventar și casarea mijloacelor și a obiectelor de inventar 
aparținând Comunei Mihalț, conform proceselor verbale de casare și scoatere din funcțiune – 
Anexele 2 – 8 la prezenta hotărâre. 
                 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Biroul buget – finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț.   
                 Art.4. Hotărârea se comunică primarului comunei Mihalț, Biroului buget – finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituție Prefectului – Județul Alba, afișaj. 
                                                                                         
 
 
                                                                                                        Mihalț la 31 martie 2021 
 
                   Președinte de ședință,                                             Contrasemnează secretar gen., 
                   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). 
 


