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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
PRIMAR, 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  A  NR. 97/ 2021 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Mihalț în ședință ordinară pentru data 

de 28 septembrie 2021 
 
              Primarul comunei Mihalț, județul Alba, ing. Breaz Flavius; 
              În temeiul prevederilor art.133 alin.(1), art. 134 alin.(1) lit. a), alin.(5) și art.196 alin. (1) 
lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

D  I  S  P  U  N 
               Art.1. Convoc Consiliul Local al Comunei Mihalț, județul Alba, pentru  ședința 
ordinară din data de 28 septembrie 2021,  începând cu ora 900, ședința urmând să se desfășoare 
prin mijloace electronice, folosind aplicația WhatsApp – Consiliul L. Mihalț 2020, cu 
următoarele materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al 
comunei Mihalț pentru ședințele din lunile septembrie 2021 – noiembrie 2021.                                                                                                      
                                                                                            Inițiator: Flavius Breaz, primar 
Aviz comisii: 
Comisia nr.3 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, 
a drepturilor omului, amenajarea teritoriului și urbanism 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor unice și a tarifelor 
distincte practicate de către operatorul economic delegat Asocierea SC RER VEST 
S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului 
de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și 
similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza 
contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a 
deșeurilor nr. 61/18.04.2019. 
                                                                                         Inițiator: Flavius Breaz, primar 
Aviz comisii:  
Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului și comerț.2 

Comisia nr. 2 pentru învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități 
sportive, turism 
Comisia nr. 3 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și siguranței publice, 
a drepturilor omului, amenajarea teritoriului și urbanism 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mihalț nr. 29/2021 referitoare la 
aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru elevii Școlii Gimnaziale 
”Ion Breazu” Mihalț pe semestrul II al anului școlar 2020 - 2021.                                                            
                                                                                      Inițiator: Flavius Breaz – primar 
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       Aviz comisii:  
      Comisia nr. 1, comisia nr. 2 și comisia nr. 3 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Mihalț și aprobarea bugetului de venituri propri și subvenții 
din bugetul local al comunei Mihalț. 
                                                                                     Inițiator: Flavius Breaz – primar 
Aviz comisii: 
Comisia nr. 1, comisia nr. 2 și comisia nr. 3 

5. Proiect de hotărâre privind preluarea de la UAT Municipiul Blaj, prin transmitere 
fără plată a unor bunuri. 
                                                                                     Inițiator: Flavius Breaz – primar 
 Aviz comisii:  
Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului și comerț 

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mihalț 
în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Ion Breazu” Mihalț și în cadrul 
Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității în anul școlar 2021 - 2022  
                                                                                       Inițiator: Flavius Breaz – primar 
Aviz comisii: 
Comisia nr. 2 pentru învățământ, cultură, sănătate, familie, protecție socială, activități 
sportive, turism 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare consum lunar de carburant pentru 
autoturismul M1 AC break DACIA DUSTER preluat de la UAT Municipiul Blaj în 
patrimoniul Comunei Mihalț, județul Alba. 
                                                                                       Inițiator: Flavius Breaz – primar 
Aviz comisii: 
Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare economico – sociale, buget – finanțe, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 
protecția mediului și comerț. 

            Art.2. (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția consilierilor prin  
mijloace electronice și publicate pe site-ul oficial al instituției. 

 (2) Membrii consiliului local sunt invitați să formuleze și să depună amendamente   
asupra proiectelor de hotărâri. 
             Art.3. Prezenta dispoziție se comunică: 

- Consiliului Local Mihalț; 
- Instituției Prefectului – Județul Alba 
- afișaj la sediul Primăriei și pe pagina oficială a instituției www.primariamihalt.ro.  

                                                                                                                                                                       
                                                                                              Mihalț la 22.09.2021 

 
 
 
                                   Primar,                                          Contrasemnează pentru legalitate   
                                Flavius Breaz                                     Secretar gen. comuna Mihalț,  
                                                                                                     Salcău Mariana 


