
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

DECIZIE nr. 2/ 

din 18 mai  2018 

                                                                                             PROIECT      

Cu privire la casarea bunurilor  uzate                                                                                                                             

 

       În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c), 46 ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 8 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova  nr. 500 din 12 mai 1998 „Despre 

aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele 

fixe”, avînd procesele-verbale privind starea tehnică a bunurilor și materialele 

anexate prezentate de Direcția învățămînt, examinînd nota informativă, Consiliul 

raional DECIDE:  

 

     1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate,  proprietate a raionului, aflate în  

administrarea Direcției învățămînt, conform anexei. 

     2.  Se împuternicește președintele raionului, M. Popa, să semneze Registrul actelor 

mijloacelor fixe supuse casării. 

    3.  Se pune în sarcina, șefului direcției învățămînt (Iu. Certan)  și contabilului-șef 

(Z. Oprea), 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 vicepreședintele raionului (I. Ursu). 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                            

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 

 
AVIZAT: 

 

Serviciul juridic                       Ion Malic 

Direcția finanțe                        Vera  Manoli 

Direcția învățămînt                   Iu. Certan  

   



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional  

„Cu privire la casarea bunurilor uzate” 

 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

       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, 

aprobată prin Ordinul directorului Direcției învățămînt nr.100/A din 17 aprilie 2018. 

Luînd în considerație termenii de exploatare, examinarea bunurilor respective, 

comisia a stabilit că acestea s-au uzat, devenind nefuncționale și imposibil de reparat 

din lipsa pieselor de schimb, odată cu scoaterea din producere a acestor piese. 

Ulterior, după efectuarea controlului asupra scoaterii din exploatare a mijloacelor 

fixe, au fost întocmite procesele - verbale de casare a mijloacelor fixe. 

II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

     Proiectul deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate” conține în anexă 

lista bunurilor uzate, în care sunt incluse date cu privire la data punerii în 

funcțiune, costul de intrare, durata de utilizare, amortizarea, valoarea contabilă și 

gradul de amortizare. 

           Prin casarea bunurilor nominalizate se urmărește scoaterea de la evidență 

contabilă a acestora. 

III. Consultarea publică a proiectului 

     În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparența în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 

consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, 

secțiunea Consultări publice ale proiectelor. 

     

  Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare 

și propunerii Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 

 

Șef  al Direcției  învățămînt                                                      Iulia Certan 

http://www.crstraseni.md/

