
 R E P U B L I C A   M O L D O V A

C O N S I L I U L    R A I O N A L   S T R Ă  E N IȘ

DECIZIE nr. 2/ 
                                           din  20 mai  2022                              Proiect

                                                                                                         
Cu privire la casarea bunurilor  uzate                                                                                  

       În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c) al Legii nr. 436/ 2006 privind administra iaț
publică locală, cu modificările i completările ulterioare, art. 8 al Hotărârii Guvernuluiș
Republicii  Moldova   nr.  500  din  12  mai  1998  „Despre  aprobarea  Regulamentului
privind casarea bunurilor uzate,  raportate la mijloacele fixe”,  examinând materialele
prezentate de către Direc ia economie i infrastructură  i  nota informativă, Consiliulț ș ș
raional DECIDE: 

     1.   Se  autorizează  casarea  bunurilor  uzate,   proprietate  a  raionului,  aflate  în
gestiunea Direc iei economie i infrastructură, conform anexei.ț ș
     2.  Se împuternice te  pre edintele raionului (V. Jardan) să semneze Registrul actelorș ș
mijloacelor fixe supuse casării.
     3.   Se  pune în  sarcina  contabilului- ef  al  Direc iei  economie i  infrastructură,ș ț ș
efectuarea modificărilor respective în eviden a contabilă, conform legisla iei în vigoareț ț
i actului de casare, cu predarea ulterioară a tehnicii de calcul uzate către o institu ieș ț

specializată în reciclarea acesteia.
     4.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii preşedintele raionului (V. Jardan).
     5.  Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor
locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                          

Contrasemnat:
Secretar interimar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU

                                                                    



                                                                                                                                                                                                   Anexă
                                                            la Decizia Consiliului raional Stră eniș

                                                                                                                                                                                                                                                                                  nr. 2/         din    20  mai    2022

Lista bunurilor uzate supuse casării aflate în gestiunea  Direc iei economie i infrastructurăț ș
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Procesor Filips 31460033 2011 4308.00 - 314 3 4308.00 0.00 100%
2. Procesor Filips 31460034 2017 8493.00 - 314 3 8493.00 0.00 100%
3. Procesor 1030 MP 31460035 2011 4872.00 - 314 3 4872.00 0.00 100%
4. Printer Lazer get 1010 31460018 2015 3234.00 - 314 3 3234.00 0.00 100%
5. Printer OIM 31460019 2015 2244.00 - 314 3 2244.00 0.00 100%
6. MFD Canon I Sensys MF3010 31460020 2015 3500.00 - 314 3 3500.00 0.00 100%
7. Fax Panasonic 31630020 2015 2250.00 - 314 3 2250.00 0.00 100%
8. Fotoliu 31630002 2016 1111.00 - 316 5 1111.00 0.00 100%
9. Fotoliu 3001 31630021 2012 1560.00 - 316 5 1560.00 0.00 100%

10. Masa de birou 31630009 2012 1760.00 316 5 1760.00 0.00 100%
11. Masa de birou 31630009 2012 1760.00 316 5 1760.00 0.00 100%
12. Scaun oficiu 31600001 2015 1450.00 316 5 1450.00 0.00 100%
13. Telefon panasonic 31620028 2015 712,50 - 316 5 712,50 0.00 100%
14. UPS 31410001 2015 1140.00 - 314 6 1140.00 0.00 100%

Total 38394.50



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia economie i infrastructură Străşeni.ț ș
2. Condi iile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ i finalită ile urmăriteț ș ț
Proiectul  deciziei  „Cu  privire  la  casarea  bunurilor  uzate” a  fost  elaborat  ca  urmare  a
evaluării stării tehnice de către Comisia  de casare a mijloacelor fixe, aprobat prin Ordinul
nr.  02 din 05 mai 2022. Luând în considera ie termenii de exploatare,  examinarea stăriiț
tehnice a bunurilor uzate, comisia a stabilit că bunurile se află în stare nesatisfăcătoare ,
uzura este de 100% devenind nefunc ionale i  imposibil de reparat din lipsa pieselor deț ș
schimb. Ulterior, după efectuarea controlului asupra scoaterii din exploatare a mijloacelor
fixe, au fost întocmite procesele-verbale de casare a mijloacelor fixe.
Finalită ile  urmărite prin adoptarea  actului  respectiv constau în scoaterea  de la  eviden aț ț
contabilă a bunurilor uzate. 
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  privind  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 i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100 din 22 decembrie 2017ș
cu privire la actele normative proiectul  deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor uzate”,
proiectul a fost avizat de către Direc ia finan e i Serviciul juridic.ț ț ș
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparen aț
procesului  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.  Constatările expertizei juridice
În temeiul art. 37 din  Legea nr.100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative  a
fost  expus  expertizei  juridice  de  către  Serviciul  juridic,  Legii  contabilită ii  i  raportăriiț ș
financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 i  Hotărârii nr. 500 din 12 mai 1998 ”Despreș
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe”.
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț
Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

ef al sec iei construc ii, urbanism i Ș ț ț ș
infrastructura drumurilor cu exercitarea atribu iilor ț
efului Direc iei economie i infrastructură                                      ș ț ș


