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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 23/2021 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție 

”Modernizare trotuare, rigole, accese, înlocuire poduri, podețe ” pentru Sectorul 5 drum 
din tronsonul de drum județean DJ 107 B : DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - 

Colibi - Roșia de Secaș, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț  
 
 

              Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 
31 mai 2021, ședință publică; 
              Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 3143/2021, inițiat de primarul 
comunei Mihalț, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de 
investiție ”Modernizare trotuare, rigole, accese, înlocuire poduri, podețe” pentru Sectorul 5 drum 
din tronsonul de drum județean DJ 107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț;   
- Raportul de specialitate, întocmit de către Biroul buget – finanțe, impozite și taxe, contabilitate, 
înregistrat sub nr.3162/2021, însoțit de devizul general al lucrării; 
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul 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, cu 
nr.3251/2021; 
- Raportul de avizare al comisie de specialitate nr.2 din Consiliul Local Mihalț – Comisia pentru 
învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități sportive și turism, cu 
nr.3272/2021; 
- Raportul de avizare al comisie de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului Local Mihalț – Comisia 
pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, a drepturilor omului, 
amenajarea teritoriului și urbanism, cu nr.3252/2021; 
- Contractul de administrare nr. 9899/3353/16.05.2019 încheiat între Consiliul Județean Alba și 
Comuna Mihalț prin care s-a preluat în administrare temporară tronsonul din drumul județean DJ 
107 B: DN 1 - Sântimbru - Galtiu - Coșlariu - Mihalț - Colibi - Roșia de Secaș, proprietate publică 
a județului Alba, situat în intravilanul localității Mihalț, identificat astfel: tronson din DJ 107B 
situat între pozițiile kilometrice km 8+400 - 10+700, cu destinația de drum județean ;  
              Potrivit prevederilor: 
- art.22, art.221 alin.(3), alin.(4), alin.(7) și alin.(8) din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
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                În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. d), art.139 alin.(3) lit. d) 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.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici, pentru obiectivul de investiție 
”Modernizare trotuare, rigole, accese, înlocuire poduri, podețe” pentru Sector 5 drum din tronsonul 
de drum județean DJ 107 B, aflat în administrarea temporară a Comunei Mihalț , conform Anexei 
1 și Anexei 2 - devizul general, parte integrantă din hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform  
Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare. 
             Art.3. Hotărârea se comunică : primarului comunei Mihalț, Biroului buget finanțe, 
impozite și taxe contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba. 
               
      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).   
 
 
                                                                       
                                                                                                    Mihalț la 31 mai 2021 
 
 
                  Președinte de ședință,                                      Contrasemnează secretar general, 
              Consilier – Toma Ioan Cârnaț                                             Mariana Salcău 
 
 


