
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                DECIZIE nr. 4/
                                             din  12  mai  2021                               
                                                                                                        Proiect 
Cu privire la casarea bunurilor  uzate

       În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436/2006 privind administrația
publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  art.  8  al  Hotărârii
Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate, raportate la mijloacele fixe, examinând nota informativă, , Consiliul raional
DECIDE: 

     1.  Se  autorizează  casarea  bunurilor  uzate,   proprietate  a  raionului,  aflate  în
gestiunea  Liceului Teoretic  Zubrești, conform anexei.
     2. Se împuternicește președintele raionului  (P. Tamaciuc), să semneze Registrul
actelor mijloacelor fixe supuse casării.
     3.  Se pune în seama contabilului Liceului Teoretic Zubrești   (M. Mogîldea),
efectuarea  modificărilor  respective  în  evidența  contabilă,  conform  legislației  în
vigoare și actului de casare.
     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii contabilul-șef al Direcției finanțe (P. Tamaciuc).
    5. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                          

Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU



                                                             Anexă                                         
                                                               la Decizia Consiliului raional Strășeni

                              din 12 mai 2021

                                                                                                                           

Lista bunurilor uzate 
supuse casării aflate în gestiunea Liceului Teoretic Zubrești

Nr.
d/o

Denumirea
sau marcarea
mijlocului fix

Nr. de
inventar

sau de stat

Data
punerii în
funcțiune

Valoarea
de

intrare,
lei

Valoarea
probabilă
rămasă la
expirarea

duratei utile
de

funcționare,
lei

Codul de
clasificare

Durata de
funcționare
utilă(norma
anuală de
uzură) ani

(% an )

Uzura,
calculată

Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Boxe 

XSPP115- 
2 buc.

31490003
31490004

2013 8599.00 0.00
148519 5 20% 100%

2 Computatoare 
7 buc.

31460107-
31460113

2008 49793.39 0.00
148470 3 33.33% 100%

3 Laptop 
Toshiba

31460001 2015 5825.00 0.00
148471 3 33.33% 100%

4 Scaune p/n 
elevi 3 buc

31630157 2013 44.81 0.00
16940330 5 20% 100%

5 Bloc. sist. PC  
1023*2A4 
1 buc

31460014 2014 4199.00 0.00 148470 3 33.33%
  
100%

6 Plita de gaz  2 
buc.

31490022
31490023

 2013 13500.00 0.00 14841981 5 20% 100%

Total
   
81961.20

Director                                                                                  Iachimciuc Olga

Contabil-șef                                                                           Mogîldea Maria



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii contabilității și raportării financiare nr.
287/2017 și  Hotărîrii Guvernului nr. 500/1998 ”Despre aprobarea Regulamentului privind
casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe” și materialelor (ordinul conducătorului
privind instituirea comisiei de casare, actele de casare, registrul actelor mijloacelor fixe ce
urmează a fi casate) prezentate de către  Liceul Teoretic Zubrești. 
Finalitățile  urmărite prin adoptarea  actului  respectiv constau în scoaterea  de la  evidența
contabilă a bunurilor uzate. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor uzate”  constă
în reglementarea procedurii de casare a bunurilor uzate raportate la mijloace fixe.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea proiectului de decizie  „Cu privire la casarea bunurilor uzate” nu va necesita
cheltuieli suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
normative, proiectul  deciziei  ”Cu privire la casarea bunurilor uzate”,  a fost avizat de către
Serviciul juridic, vicepreședintele raionului, Direcția finanțe, secretarul Consiliului raional.
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparența  în  procesul
decizional,  proiectul  deciziei  este  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la directoriul  Transparenţa decizională,  secţiunea Consultări publice
ale proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupție
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupție de către autor.
Proiectul de decizie corespunde normelor juridice și exclude orice element care ar favoriza
corupția.
8. Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul a fost
expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  subdiviziune  a  Consiliului  raional
Strășeni.  Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Șeful Direcției finanțe                                                  Vera MANOLI


