
 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 Ș E N I

DECIZIE nr. 2/
din  20   mai   2022

Cu privire la casarea bunurilor uzate

       În temeiul art. 43, alin. (1) lit. c) din Legea nr. 436/2006 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 523/1999 cu privire
la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, Legii nr. 121/2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice, pct. 8, pct. 9 ale Hotărârii Guvernului
nr.  500/1998  despre  aprobarea  Regulamentului  privind  casarea  bunurilor  uzate,
raportate la mijloacele fixe, cu modificările și completările ulterioare,  examinând nota
informativă, Consiliul raional DECIDE: 

      1. Se autorizează casarea bunurilor  uzate,  proprietate publică a raionului, aflate în
gestiunea Instituției Publice Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”, conform anexei.
     2. Se împuternicește președintele raionului (V. Jardan) să semneze Registrul actelor
mijloacelor fixe supuse casării.
     3. Se pune în seama directorului Instituției Publice Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”
și  contabilului  liceului  efectuarea  modificărilor  respective  în  evidența  contabilă
conform legislației în vigoare și actului de casare, cu predarea ulterioară a tehnicii de
calcul uzate către o instituție specializată în reciclarea acesteia.
     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei
decizii contabilul-șef  al Direcției finanțe.
     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

                                                                                                                                                           nr. 2/         din    20  mai    2022

Lista bunurilor uzate supuse casării aflate în gestiunea  Instituţiei Publice Liceul Teoretic  ,,Ion Vatamanu,,

Nr.
 d/o

Denumirea
sau

marcarea
mijlocului

fix

Unit
de

măs

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(norm
a anuală de
uzură) ani

(% an )

Uzura,
calculată

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

AKGP3SDyn
am.

1buc

31410011 19.12.2017 4 300,00 314 3 100%
2 PC desktop 1 buc 31410017 30.09.2015 4 251,45 314 3 100%

3 Bănci
complect

120
buc 31620004 30.09.2015 62 250,00

316
5

100%

4 Bloc de 
sistem

1 buc
31620016 30.09.2015 5 676,24

316
5

100%

5 Cuier
cancelarie 

1 buc
31620014 30.09.2015 999,00

316
5

100%

6 Dulap  cu  10
despărțituri
(vestiar  sala
sport)

1 buc

31620034 30.09.2015 29 730,00

316

5

100%

7 Dulap  pentru
cărți cu sticla

4 buc
31620059 30.09.2015 7 200,00

316
5

100%

8 Dulap  pentru
haine

3 buc
31620061 30.09.2015 6 000,00

316
5

100%

9 Lavoar  cu
tumba

1 buc
31620020 30.09.2015 1 100,00

316
5

100%

10 Masa  de
calcat (cămin)

1 buc
31620035 30.09.2015 490,00

316
5

100%

11 Mese
600x750x120
0

1 buc

31620074 30.09.2015 900,00

316

5

100%

12 Stingător 10 buc 31620077 30.09.2015 2 750,00 316 3 100%

13 Panou
antiincendiar

1 buc
31620026 30.09.2015 4 090,00

316
5

100%

14 Panou galerie 1 buc 31620079 30.09.2015 971,40 316 5 100%

15 Raft  pentru
carți
200x800x300
(bibliotecă)

1 buc

31 600 002 30.09.2015 7 800,00

316

5

100%

16
Safeu

3 buc
31620017 30.09.2015 900,00

316
5

100%

17 Scaune
DEEPA
(cancelarie )

40 buc

31620040 21.12.2015 19 329,03

316

5

100%

18
PAVAJ

550 
m2

31260001 01.06.2006 126860,00 105112,58
312 35 43%

Total ; 285 597,12 105112,58



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, Instituția Publică Liceul Teoretic ”Ion Vatamanu”.
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 documentelor prezentate de LT ”Ion
Vatamanu” (ordinul conducătorului privind instituirea comisiei de casare, actele de casare,
registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate). În componența Comisiei de casare
au fost incluși 2 consilieri raionali. Comisia de casare a examinat starea tehnică a bunurilor,
actele de verificare a utilajului și 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 bunurilor, au fost întocmite procesele-
verbale de casare.
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
Proiectul de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor uzate” conține partea decizională și
anexa care include  lista bunurilor uzate,  data punerii în funcțiune, costul de intrare, durata
de utilizare, amortizarea, valoarea contabilă și gradul de amortizare.
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, Direcția finanțe, contabilul  LT ”Ion Vatamanu”, secretarul interimar al
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. Constatările 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.

Contabil-șef, Direcția finanțe                                        


