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ROMANIA 
JUDETUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 39 / 2021 
privind aprobarea încheierii ACORDULUI DE PARTNERIAT dintre Comuna Mihalț și 
Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia în vederea asigurării funcționalității acțiunii 

sociale a „Proiectului integrat de înființare rețea de alimentare cu apa si canalizare 
menajeră, modernizare infrastructură rutieră, construcție grădiniță,  modernizare si 

dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire 
comunală în comuna Mihalț, județul Alba” 

 
 

  Consiliul Local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședința ordinară din data de 
21 iulie 2021; 
               Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3912/07.07.2021 la Proiectul de hotărâre inițiat de domnul Breaz 
Flavius – primarul comunei Mihalț, prin care propune aprobarea ACORDULUI DE 
PARTENERIAT dintre Comuna Mihalț şi Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia în 
vederea asigurării funcționalității acțiunii sociale din cadrul „Proiectului integrat de înființare 
rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, 
construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție buldoexcavator 
pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba”; 
- Raportul de specialitate nr. 3977/2021, întocmit de Biroul  buget finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate – consilier achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mihalț; 
- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local al comunei Mihalț pentru învățământ, 
cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități sportive, turism, înregistrat cu nr. 
4119/2021;  

Luând în considerare: 
- Acordul de parteneriat încheiat de Comuna Mihalț cu Parohia Ortodoxa Română Mihalț II în 
data de 28 iulie 2009; 
- Hotărârea Consiliului Local Mihalț nr. 39/2009 de aprobare a parteneriatului între comuna 
Mihalț și Parohia Ortodoxă Română Mihalț II; 
- Adresa transmisă de Parohia Ortodoxa Română Mihalț II în data de 17.06.2021, înregistrată la 
comuna Mihalț cu nr. 3610 din 17.06.2021, prin  care înștiințează faptul că nu se poate acredita 
ca furnizor de servicii sociale; 
- adresa nr. 3627 din 18.06.2021, transmisă de comuna Mihalț Asociației Filantropia Ortodoxă 
Alba Iulia în vederea încheierii unui parteneriat pentru asigurarea funcționalității acțiunii sociale 
din Proiectul integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare 
infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție 
buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba; 
                Având în vedere: 
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- prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații: 
- prevederile art. 35 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

   În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2) lit. e), alin. 9. lit a), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 
196 alin.1.lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art.1. Aprobă încheierea ACORDULUI DE PARTENERIAT dintre Comuna Mihalț şi 
Asociația ”Filantropia Ortodoxă” Alba Iulia în vederea asigurării funcționalității acțiunii sociale 
din Proiectul integrat de înființare rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră, modernizare 
infrastructură rutieră, construcție grădiniță, modernizare și dotare cămine culturale și achiziție 
buldoexcavator pentru serviciul public de gospodărire comunală în comuna Mihalț, județul Alba, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Se împuternicește primarul comunei Mihalț, dl. Flavius Breaz, să semneze Acordul 
de parteneriat pentru și în numele Comunei Mihalț. 
         Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 
Consiliului Local Mihalț nr. 39, adoptată la data de 27 iulie 2009. 
         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, Instituției Prefectului -  
Județul Alba, dosar Hotărâri. 
    
 
 
                                                                                                  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).  

 
 
                                                                                           
 
 
 


