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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 36 / 2021 
privind constituirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția  

Consiliului local al comunei Mihalț 
 
 

 
                 Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de 
21 iulie 2021; 
                 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, înregistrat cu numărul 3998/2021, inițiat de 
primarul comunei Mihalț, cu privire la constituirea Fondului de rezervă bugetară la dispoziția 
Consiliului local al comunei Mihalț, în procent de 0,17% din totalul cheltuielilor prevăzute în 
bugetul local al comunei Mihalț; 
- Raportul de specialitate nr.4026/2021, întocmit de către șef Birou buget finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local al comunei Mihalț pentru programe de 
dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț, cu nr. 4118/2021; 
- Avizul comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului local al comunei Mihalț pentru administrație 
publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, a drepturilor omului, amenajarea 
teritoriului și urbanism, cu nr. 4120/2021. 
             Potrivit prevederilor: 
- art. 15 alin.(1) și alin. (2) și ale art. 36 alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
              În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

                 Art.1. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară, la dispoziția Consiliului 
local Mihalț, în sumă de 104.700 lei pentru anul 2021. 
                 Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se va asigura de la capitolul de  cheltuială 54.02.05 – 
”Fondul de rezervă la dispoziția autorităților publice locale – cheltuieli materiale”, art. 20.01.30 –
”Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”.   
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                 Art.3. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local Mihalț se utilizează, la 
propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâri de consiliu, pentru finanțarea 
unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, 
precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ – teritoriale în situații de 
extremă dificultate. 
                 Art.4. Hotărârea poate fi contestată de către persoanele interesate în temenele și 
condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  
                Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Mihalț, Biroului buget finanțe, 
impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului – Județul Alba, afișaj, publicare pe pagina de 
internet www.primariamihalt.ro. 
 
 
                                                                                                     Mihalț, la 21 iulie 2021 
 
 
                         Președinte de ședință,                                       Contrasemnează,                                                             
                  consilier Toma Ioan Cârnaț                            secretar general comuna Mihalț, 
                                                                                                       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).  

 
 
                                                                                           


