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ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA MIHALȚ 
PRIMAR 
 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ț  I  E  NR. 95 / 2021 
privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar din bugetul de 

venituri și cheltuieli al comunei Mihalț pe anul 2021 
 
 
          Primarul comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius; 
          Având în vedere: 
- Referatul nr. 4912/09.09.2021, întocmit de șef Birou buget finanțe, impozite și taxe, 
contabilitate prin care solicită rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare în 
cadrul aceluiași capitol bugetar și modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și 
cheltuielilor bugetului local al comunei Mihalț, justificat de necesitatea alocării de fonduri 
pentru acoperirea unor cheltuieli urgente și necesare în cadrul anumitor capitole bugetare;  
- Hotărârea Consiliului local al comunei Mihalț nr.21/21.04.2021 privind aprobarea bugetului 
local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalț pe anul 2021, rectificat prin HCL Mihalț 
nr.26/31.05.2021, HCL Mihalț nr.28/11.06.2021, HCL Mihalț nr.37/21.07.2021; 
          Potrivit prevederilor Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 și ale art.49 
alin.(5), alin.(6), alin.(7) și art. 50 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul art. 155 alin.(1), lit.c), alin.(4) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N 
 
           Art.1. Se aprobă virări de credite bugetare între articolele și aliniatele din cadrul 
aceluiași capitol bugetar al bugetului local al comunei Mihalț, conform Anexei 1 la prezenta 
dispoziție. 
          Art.2. Se rectifică bugetul local al comunei Mihalț prin virări de credite bugetare și 
modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului local, conform 
Anexei 2 la prezenta dispoziție. 
          Art.3. Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei dispoziții. 
          Art.4. Prezenta dispoziție poate fi contestată în condițiile și termenele prevăzute de 
Legea nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare  
           Art.5. Dispoziția se comunică: Biroului buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate; 
Instituției Prefectului - Județul Alba; Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba. 
 
                                                                                        Mihalț, la 10.09.2021 
 
 
                 Primar,                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
              Flavius Breaz                                                 Secretar general comuna Mihalț,                                
                                                                                              Mariana Salcău       
 


