
    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 starea tehnică a bunurilor și materialele 

anexate prezentate de LT Zubrești, examinînd 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, M. Popa, să semneze Registrul actelor 

mijloacelor fixe supuse casării. 

    3.  Se pune în sarcina, directorului Liceului Teoretic Zubrești  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 (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  

   



  Anexă 

la Decizia Consiliului raional Strășeni  

                                                                            nr. 2/       din  18  mai  2018 

 

 

 

Lista bunurilor uzate, aflate în gestiunea Liceului Teoretic Zubrești , supuse casării 

 
 
 

Nr.d/o Denumirea sau 
marcarea mijlocului 

fix 

Nr.de inventar 
sau de stat 

Data 
puneri

i în 
funcți
une 

Valoarea  de 
intrare,lei 

Valoarea 
probabilă 
rămasă la 
expirarea 
duratei 
utile de 

funcționar

e, 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 Set 

computatoare  

31480135-

31480156 
2005 156493.53 0.00 

148470 3 33.33% 100%  

2 Set 

computatoare  

31480107-

31480120 
2008 99586.79 0.00 

148470 3 33.33% 100%  

 



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 Liceului Teoretic Zubrești nr. 45 din 22 februarie 

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. 

      Grupul de lucru, MALIC  Ion, șef al serviciului juridic, subdiviziune a Consiliului 

raional, SÎRBU Tatiana,  specialist principal al direcției finanțe, HAREA Emilia,   

specialist superior al direcției economie, construcții și politici investițional,  constituit 

prin Dispoziția președintelui raionului nr. 50 din 12 aprilie 2018 s-a deplasat în 

teritoriu și a efectuat controlul asupra bunurilor supuse casării și documentelor 

prezentate pentru obținerea autorizației de casare. În urma verificări grupul a 

confirmat existența și  necesitatea casării bunurilor uzate. 

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. 

 

 

Contabil-șef, Direcția finanțe                                   Raisa  Delimarschi 

http://www.crstraseni.md/

