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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 25/2021 
privind revocarea HCL Mihalț nr. 16/31.03.2021 referitoare la anularea și scoaterea din 

evidențele fiscale a unor obligații de plată rezultate din contracte încetate 
 
 
 
                         Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data 
de 31 mai 2021; 
                          Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3189/2021 la proiectul de hotărâre, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la revocarea HCL Mihalț nr. 16/31.03.2021 referitoare la anularea și scoaterea din 
evidențele contabile a unor obligații de plată rezultate din contracte încetate, ; 
- Raportul de specialitate  nr. 3196/2021 întocmit de secretarul general al comunei Mihalț cu privire 
la revocarea Hotărârii consiliului local al comunei Mihalț nr. 16/31.03.2021; 
- Raportul de avizare al comisiei 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, înregistrat cu nr. 3252/2021; 
- Adresa Instituției Prefectului – Județul Alba cu nr. 5947/1/G/SJ/II C 2/G/SJ/2021, înregistrată la 
Primăria comunei Mihalț cu nr. 2497/16.04.2021 cu privire la verificarea legalității Hotărârii nr. 
16 adoptată de Consiliul local al comunei Mihalț în data de 31 martie 2021; 
                      Potrivit prevederilor: 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată; 
- art. 200 și art.255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                 În temeiul art. 129 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. Revocarea Hotărârii nr. 16/31.03.2021, adoptată de Consiliul local al comunei 
Mihalț, cu privire la anularea și scoaterea din evidențele fiscale a unor obligații de plată rezultate 
din contracte încetate. 

   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 
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                 Art.3. Hotărârea se comunică: primarului comunei Mihalț, Instituției Prefectului – 
Județul Alba, afișaj. 
                                                                                
                      
      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 31.05.2021 
 
 
                  Președinte de ședință,                                             Contrasemnează secretar gen.,  
                  Toma Ioan Cârnaț                                                            Mariana Salcău 


