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HOTĂRÂREA  NR. 50 
din 15.06.2017 

 
privind încheierea situațiilor financiare trimestrul I 2017 la nivelul 

comunei Șagu 
 

        Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință extraordinară în 
data de 15.06.2017 
 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 
încheierii situațiilor financiare trimestrul I 2017 la nivelul comunei Șagu 
- Expunerea de motive prin care se propune spre aprobarea Consiliului Local 
Sagu privind încheierea situațiilor financiare trimestrul I 2017 la nivelul 
comunei Șagu; 
- Prevederile Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor 
publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru 
modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si 
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile 
publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 
finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea 
altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice 
- prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare 
- votul „pentru” a 9 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 9 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 închiderea situatiilor financiare – Bilant conform anexelor 
1, 2, 3. 
   Art.2.- Se aprobă închiderea situatiilor financiare-contul de rezultat 
patrimonial, conform anexa 4. 
   Art.3.- Se aprobă închiderea situatiilor financiare-situatia fluxurilor de 
trezorerie, conform anexei 5. 
   Art.4.- Se aprobă închiderea contului de execuție venituri și cheltuieli 
conform anexelor 6,7,8,9,10,11,12 și 13. 



   Art.5.- Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
   Art.6.- Prezenta hotărâre se comunica prin grija secretarului comunei Șagu: 

- Instituția Prefectului - Județul Arad 
- Primarul comunei Șagu 
- Compartimentul financiar contabil 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,     
           Vidican Livia                                                          Secretar 
                                                                                     Roman Dan 
 
 


