
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

 

DECIZIE nr. 2/ 

                                    din 18 mai  2018                     PROIECT 

                                                                                               

Cu privire la casarea bunurilor materiale 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 casarea bunurilor și materialele anexate 

prezentate de Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:  

 

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

gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni, conform 

anexei. 

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

mijloacelor ce urmează a fi casate. 

    3.  Se pune în sarcina, șefului adjunct al Instituției Medico-Sanitare Publice 

Centrul de Sănătate Strășeni și contabilului-șef, 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 (E. Harcenco). 

 

 

 

 

Preşedinte al şedinţei,                                                                                                                            

 

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

Avizat: 

 
 

VIZAT: 

 

Serviciul juridic                                     Ion Malic 

IMSP CS Strășeni                                  N. Pocinoc 

Vicepreședintele  raionului                    E. Harcenco 

 



                                                                                           Anexă 

la Decizia Consiliului raional Strășeni  

                                                                                nr. 2/       din  18  mai  2018 

 

 

 

Lista bunurilor uzate, aflate în gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice  

Centrul de Sănătate Strășeni, supuse casării 

 

 

Nr. Denumirea 
Nr. de 

inventar 

Anul 

fabricării 

Cant

itate

a  

Prețul  

Uzura 

acumul

ată 

Valoarea 

rămasă 

1 Pupinela GP 10 13100972 14.03.80 1 2170 100% - 

2 Aparat pentru terapie Amplipuls 4 013000131 12.05.80 1 5005 100% - 

3 Masina de spălat 013800386 18.12.91 1 28409 100% - 

4 Aparat radiologic dentar 013100195 28.04.78 1 4898 100% - 

5 Aparat fliurograf 013100974 18.02.86 1 128767 100% - 

6 Stetoscop ultrasonor 013700276 06.10.04 1 11130 100% - 

 Total    180379   
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Notă informativă 

la proiectul de decizie cu privire la casarea  

bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe 

 

 

 Pe parcursul ultimilor doi ani în IMSP CS Strășeni s-au acumulat un șir de 

dispozitive medicale cu o uzură de 100 %, care practic nu pot fi folosite în 

continuare pentru prestarea serviciilor medicale populației. Necesitatea de casare 

vine din imposibilitatea de a fi reparate. În conformitate cu ordinul intern nr. 7 din 

15.03.2017 cu privire la instituirea comisiei de casare, Comisia de casare  a 

examinat bunurile și a stabilit motivele concrete de casare.  

          În temeiul   art. 9 al Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 „Despre 

aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele 

fixe” prezentăm documentele necesare pentru primirea autorizației de casare a   

bunurilor materiale  uzate.  

         Documente anexate: demersul conducătorului instituției, ordinul privind 

instituirea comisiei  de casare, actele de casare, actele tehnice privind starea 

bunurilor, registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate. 

 

Șef adjunct         

 al IMSP CS Strășeni                                                  Nicolae POCINOC 


