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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 16 / 2021 
privind anularea și scoaterea din evidențele contabile a unor obligații de plată rezultate din 

contrate încetate 
 
 
              Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 31 
martie 2021; 
              Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 1152/2021, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la anularea și scoaterea din evidențele contabile a unor obligații de plată restante, 
rezultate din contracte încetate; 
- Raportul de specialitate nr. 1158/2021, întocmit de șef Birou buget – finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Mihalț; 
- Raportul de avizare nr. 1944/2021 al comisie de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Mihalț – 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și 
comerț; 
- Raportul de avizare nr. 1945/2021 al comisie de specialitate nr. 3 a Consiliului Local Mihalț – 
Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, a drepturilor 
omului, amenajarea teritoriului și urbanism. 
             Având în vedere: 
- Sentința civilă nr. 774/2013, pronunțată de Judecătoria Blaj în dosar nr. 458/191/2013 prin care 
se constată rezilierea contractului de concesiune nr. 4226/18.09.2008, încheiat între Consiliul local 
al comunei Mihalț și S.C. Carmita Classic SRL; 
- Sentința nr. 685/F/2016 , pronunțată de Tribunalul Alba – Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ, Fiscal și de Insolvență în dosar nr. 4413/107/2013/a1 prin care s-a respins 
contestația și cererea de repunere în termenul de înscriere în tabelul definitiv de creanțe întocmit 
față de debitoarea SC Carmita Classic SRL; 
- Decizia nr.172/2014 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, Secția a II-a Civilă în dosar nr. 
6623/1407/2010/a4 prin care s-a respins recursul declarat de Consiliul Local Mihalț împotriva 
sentinței nr.6623/107/2010/a4 al Tribunalului Alba, având drept consecință respingerea 
contestației formulată de Consiliul local al comunei Mihalț la tabelul definitiv al creanțelor 
întocmit de administratorul judiciar al debitoarei SC Elisabeta SRL. 
 - existența în evidențele contabile ale Primăriei comunei Mihalț a unor sume reprezentând 
obligații contractuale restante aferente anilor 2004 – 2013, rezultate în urma unor contracte de 
concesiune și de participațiune, contracte reziliate de către Consiliul Local Mihalț pentru 
neexecutarea obligațiilor de plată; 
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- prevederile Legii nr. 207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- art.87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.b) și d) , art.129 alin.(4) lit.a) și c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
            În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) și c) 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 anularea și scoaterea din evidențele fiscale ale Primărie Mihalț a 
obligațiilor de plată în sumă de 55.635 lei cu care figurează S.C. CARMITA CLASSIC S.R.L., 
rezultate în urma contractului de concesiune nr.4226/18.09.2008, reziliat, ca urmare a neacceptării 
la masa credală și a respingerii înscrierii în tabelul definitiv al creanțelor întocmit față de debitoarea 
S.C. CARMITA CLASSIC S.R.L. 
              Art.2. Se aprobă anularea și scoaterea din evidențele fiscale ale Primăriei Mihalț a 
obligațiilor de plată în sumă de 11.689 lei cu care figurează S.C. Elisabeta S.R.L., aflată în 
insolvență, rezultate în urma contractului de participațiune nr. 3934/03.11.2004, ca urmare a   
respingerii contestației formulată de Consiliul local al comunei Mihalț la tabelul definitiv al 
creanțelor întocmit de administratorul judiciar al debitoarei SC Elisabeta RL. 
              Art.3. Hotărârea poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a 
Tribunalului Alba, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554//2004, 
cu modificările și completările ulterioare. 
              Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Biroul buget – finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Mihalț.   
               Art.5. 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, 

                     Rareș Daniel Cârnaț                                                   Mariana Salcău 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă  77% din 
numărul consilierilor în funcție ( 77%  din numărul consilierilor prezenți). 
 


