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HOTĂRÂREA  NR. 26/2021  

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalț  
 
                    Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data 
de 31 mai 2021; 
                      Având în vedere: 
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre nr. 3230/2021, inițiat de primarul comunei Mihalț, 
cu privire la aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalț și 
aprobarea Programului anual de investiții publice modificat ca urmare a rectificării bugetului local, 
- Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 3247/2021, întocmit de Șef birou 
buget finanțe, impozite și taxe contabilitate; 
- Rapoartele 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 provat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și 
comerț, înregistrat sub nr. 3255/2021;  
                  Potrivit prevederilor Legii nr.15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021, a 
prevederilor art.19 alin (2) și art.20 alin.(1) lit.c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii contabilității nr.82/1991; 
                   În temeiul art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit. a) 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  Ş  T  E 
 
                Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalț, 
conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
                Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Mihalț, Biroului buget-
finanțe, impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului - Județul Alba, Administrației 
Județene a Finanțelor Publice Alba. 
           
     Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85% din 
numărul consilierilor în funcție (85%  din numărul consilierilor prezenți).  
 
                                                                                                    Mihalț la 31 mai 2021   
            
        Președinte de ședință,                                                    Contrasemnează secretar general, 
       consilier – Toma Ioan Cârnaț                                                Mariana Salcău 


