
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                               DECIZIE nr. 5/ 
                          din     iunie   2021 

Proiect                                                                                                                                                                                                                
Cu privire la casarea bunului uzat
    
     În  temeiul  art.43,  alin.  (1)  lit.  c),  art.  46  ale  Legii  nr.  436/2006  privind
administraţia publică locală, cu modificările și completările  ulterioare, pct. 8, pct. 9
ale  Hotărârii  Guvernului  Republicii  Moldova  nr.  500/1998  despre  aprobarea
Regulamentului  privind  casarea  bunurilor  uzate,  raportate  la  mijloacele  fixe,
examinând materialele prezentate de către Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul
de Sănătate Strășeni, examinând nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

     1. Se autorizează casarea bunului uzat, proprietate publică a unității administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea, aflat în gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice
Centru de Sănătate Strășeni, conform anexei.
     2.  Se  împuternicește  președintele  raionului,  dl  Pavel  Tamaciuc,  să  semneze
Registrul actelor mijloacelor fixe supuse casării.
     3.  Se  pune în  sarcina  șefului  Instituției  Medico-Sanitare  Publice Centrul  de
Sănătate Strășeni, contabilului-șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de
Sănătate Strășeni, efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă, conform
legislației în vigoare și actelor de casare.
     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. 5/       din     18   iunie   2021

Bunul uzat, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, 
aflat în gestiunea Instituției Medico-Sanitare Publice Centru de Sănătate Strășeni,

supus casării
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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rentghen-partea 
scopica Neo 
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013000217 18.02.86 130701 ---- 4733 10/10 130701 ---- 100%



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de decizie al Consiliului raional Strășeni 

„Cu privire la casarea bunului uzat”

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Direcția finanțe.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică
locală,  cu  modificările  și  completările   ulterioare,  și  Hotărîrii  Guvernului  nr.  500/1998
despre aprobarea Regulamentului  privind casarea bunurilor  uzate raportate  la  mijloacele
fixe și materialelor (ordinul conducătorului privind instituirea comisiei de casare, actele de
casare, registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate) prezentate de către IMSP
Centrul de Sănătate Strășeni. În baza Dispoziției nr. 34 din 03.06.2021 a fost instituit Grupul
de lucru, având în componență consilierul raional Valentina Dănilă. Grupul de lucru s-a
deplasat la fața locului, a efectuat controlul asupra bunului supus casării și documentelor
prezentate și a confirmat existența și necesitatea casării acestuia.
Finalitățile  urmărite prin adoptarea  actului  respectiv constau în scoaterea  de la  evidența
contabilă a bunului uzat. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Principala prevedere a proiectului de decizie ”Cu privire la casarea bunului uzat” 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 bunului uzat” 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 bunului  uzat” a fost  avizat  de  către
Serviciul juridic, Direcția finanțe, secretarul 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. Consultările 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.

Șeful Direcției finanțe                                                         


