
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA SAHATENI

HOT.A.RARE
privind aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor apartinand

Comunei Sahateni, la finele anului 2020

Pentru �edinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Sahateni din 28 ianuarie 2021 
Avand In vedere: 
- Referatul de aprobare la Proiectul de Hotarare privind aprobarea rezultatului

inventarierii bunurilor apartinand Comunei Sahateni, la finele anului 2020,inregistrat sub 
numarul 331 din 18.01.2021. 

- Raportul Compartimentului Financiar-contabil - impozite si taxe, inregistrat sub
numarul 338 din 18.01.2021. 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 774 din 28.01.2021.
In conformitate cu:
- Prevederile art. 7 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare; 
- OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 
- Prevederile art.286 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1) lit. ,,a" din
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARASTE:

Art. I - Se aproba rezultatul inventarierii bunurilor apartinand comunei 
Sahateni la finele anului 2020, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2 - Se aproba scoaterea din functiune a unor mijloace fixe din domeniul 
privat al comunei Sahateni, in valoare de 5028.31 lei, conform anexei nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 - Se aproba scoaterea din uz a unor obiecte de inventar din patrimoniul 
comunei Sahateni, in valoare de 3528.53 lei, conform anexei nr.3 care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.4 - Prezenta hotarare se comunica prefecturii judetului Buzau in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate, compartimentului impozite si taxe/financiar 
contabil �i se aduce la cuno�tinta publica prin grija secretarului comunei Tama� Giorgian
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Aceasta hotarare a fost adoptata de catre Consiliul local al comunei Sahateni in �edinta 
ordinara din data de 28.01.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. La �edinta au participat /i consilieri, hotararea fiind adoptata 
cu -11__ voturi ,,pentru" ----==--- ,,impotri va", si ----=-,,abtineri". 








