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HOTĂRÂREA  NR. 22 
din 28.03.2017 

 
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri de natura 

obiectelor de inventar ce fac parte din patrimoniul comunei Șagu, județul Arad 
 

        Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de 
28.03.2017 
 Având în vedere: 
-    În temeiul art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003; 
-   Referatul  compartimentului contabilitate, din care rezulta necesitatea 
aprobării scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri de natura obiectelor de 
inventar ce fac parte din patrimoniul comunei Șagu, județul Arad; 
- Expunerea de motive prin care se propune spre aprobarea Consiliului Local 
Sagu Proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea 
unor bunuri de natura obiectelor de inventar ce fac parte din patrimoniul 
comunei Șagu, județul Arad; 
- prevederile  art. 27 din Legea nr. 15/1994 - privind amortizarea capitalului 
imobilizat in active corporale si necorporale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare  
- pct. 23 H.G. nr. 568/2000 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 
- prevederile art. 7 alin. (1),(3), art. 8 alin. (1) Legii nr. 82/1991, R(4) – Legea 
contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinul MFP 2861/2009 - Ordin pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Sagu, judetul Arad, 
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri.   
         In temeiul prevederilor art. 36 alin (4) lit.”a” , art. 45 alin (1), 
(2), lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală 
, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
   Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri de natura 
obiectelor de inventor ce fac parte din patrimonial privat al comunei Șagu în 



valoare totală de 43.073,84 lei, cuprinse în Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
   Art.2.- Sumele rezultate din valorificarea obiectelor de inventor, prevăzute la 
art. 1 după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul comunei 
Șagu.  
   Art.3.– Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Comisia de casare constituită prin Dispoziția primarului comunei 
Șagu și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Șagu.  
   Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului comunei Șagu: 

- Instituția Prefectului - Județul Arad 
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei com. Șagu; 
- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Sagu si pe 

site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 

     Președinte de şedinţă,                                                Contrasemnează,     
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                                                                                         Roman Dan 
 
 


