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JUDETUL ALBA 
COMUNA MIHALŢ 
PRIMAR,  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli  

al comunei Mihalț pe anul 2022 
 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHALȚ 
          La inițiativa Primarului comunei Mihalț, județul Alba, Breaz Flavius; 
          Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al inițiatorului, Raportul de specialitate al Biroului buget finanțe, impozite 
și taxe, contabilitate, precum și Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local Mihalț; 
- Necesitatea elaborării și aprobării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mihalț 
pentru funcționarea instituțiilor și autorităților publice locale, finalizarea investițiilor din anii 
precedenți, proiecte și programe aprobate în vederea dezvoltării Comunei Mihalț;  
         Potrivit prevederilor: 
-  art.19 alin.1 lit. a) și b) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările 
si completările ulterioare; 
-  Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;  
- art.129 alin.(2) lit. b), alin.(4) lit. a) și art.155 alin.(1) lit. c), alin.(4) lit. b) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
           În temeiul art.139 alin.(1) și alin.(3) lit. a), art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 
                                                                    HOTĂRĂŞTE:  
 
         Art.1  Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Mihalț pentru anul 2022, 
conform anexei 1 la prezenta hotărâre.  
        Art.2 Se aprobă Programul obiectivelor de investiții publice pentru anul 2022, conform 
anexei 2 la prezenta hotărâre. 
         Art.3. Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții al comunei Mihalț pentru anul 2022, 
conform anexei 3 la prezenta hotărâre. 
        Art.4 . Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Mihalț va duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.    
        Art.5. Hotărârea se va comunica către: Primarul comunei Mihalț, Instituția Prefectului - 
Județul Alba, Biroul buget finanțe, impozite și taxe, contabilitate, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Alba, Trezorerie Blaj 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ______ voturi valabil exprimate din ____ 
consilieri prezenți la ședință și 13 consilieri în funcție (procent ______%).                      
                                                                                   

                                                                                                       Mihalț, la ________.2022           

INIȚIATOR, 
BREAZ FLAVIUS 


