
 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. 1/
                                                      din       martie  2022   

                                                                                                             PROIECT
Cu privire la casarea mijloacelor de transport 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 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,  examinând  nota  informativă,
Consiliul raional DECIDE: 

     1.  Se  autorizează  casarea  unităților  de  transport  uzate,  proprietate  publică  a  raionului,
administrarea Aparatului președintelui raionului, conform anexei, după cum urmează:
-  autoturismul  BYD  F  3  cu  numărul  de  înmatriculare  ST  AO  952,  numărul  motorului
UG15S4D81A0986,  numărul  caroseriei  LGXC16AF780019448,  anul  producerii  2008,  uzura
100%;  
-  autoturismul  BYD  F  3  cu  numărul  de  înmatriculare  ST  AO  953  numărul  motorului
4G15S4D81A0968,  numărul  caroseriei  LGXC16AF780019451,  anul  producerii  2008,  uzura
100%.
     2. Se împuternicește președintele raionului (V. Jardan) să semneze Registrul actelor mijloacelor
fixe supuse casării.
     3.  Se  pune  în  seama  contabilului-șef  al  Aparatului  președintelui  raionului  efectuarea
modificărilor respective în evidența contabilă, cu înregistrarea și realizarea fierului uzat obținut în
urma casării, conform legislației în vigoare și actului de casare, radierea înmatriculării mijloacelor
de transport casate.
     4. Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii
vicepreşedintele raionului.
     5. Se abrogă:
- Decizia Consiliului raional nr. 1/25 din 16 februarie 2018 ”Cu privire la vânzarea unor mijloace
de transport, prin licitație”;
- punctul 4 din Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 17 august 2018 ”Cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Gărzii populare”.
     6. 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

AVIZAT:    
Serviciul juridic                                                                                       
Vicepreședintele raionului                                                                      
Direcția finanțe                                                                                       
Contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului                               



     
                                                                                                                                                                               Anexă 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 
nr.     din      martie  2022 

Lista mijloacelor de transport uzate supuse casării 

proprietate publică a raionului, administrarea Aparatului președintelui
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Autoturismul   
BYD F 3      
ST AO 953

31530013 2008 136366.00 158703 14.29 % 7ani 136366.00

2.
Autoturismul 
BYD F 3      
ST AO 952 

31530011 2008 136366.00 158703 14.29 % 7ani 136366.00

Total 272732.00 272732.00
        

                            



Notă informativă
la proiectul de decizie   „Cu privire la casarea mijloacelor de transport uzate”

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Aparatul președintelui Străşeni.  
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la casarea mijloacelor  de transport uzate” a fost elaborat ca urmare
a evaluării stării tehnice de către Comisia  de casare a mijloacelor fixe, aprobat prin Dispoziția
președintelui  nr.  16  din  10  februarie  2022.  Luând  în  considerație  termenii  de  exploatare,
examinarea mijloacelor  de transport conform Raportului de evaluare și verificare a stării tehnice,
comisia a stabilit că mijlocele  de transport se află in stare nesatisfăcătoare , uzura este de 100%
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 de
transport.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi  
Proiectul deciziei „Cu privire la casarea mijloacelor de transport uzate” conține în sine o anexă:
- Casarea mijloacelor de transport  uzat  proprietate publică a raionului, aflat în administrarea
Aparatului președintelui raionului  BYD F-3 cu numărul de înmatriculare ST AO 952, numărul
caroseriei LGXC16AF780019448, anul producerii 2008, uzura 100% și BYD F-3 cu numărul de
înmatriculare  ST AO 953,  numărul  caroseriei  LGXC16AF780019451,  anul  producerii  2008,
uzura 100%.
În anexă sunt incluse date cu privire la data punerii în funcțiune, costul de intrare, durata de
utilizare, amortizarea, valoarea contabilă și gradul de amortizare.
Informația este indicată în baza certificatului de înmatriculare. În rezultatul examinării exterioare
s-a  constatat,  că  automobilele  la  momentul  efectuării  expertizei,  se  află  în  stare  tehnică
nesatisfăcătoare,  având defecte  de exploatare  exprimate  în  coroziune pronunțată  a  caroseriei,
uzura avansată a agregatelor și pieselor de schimb. 
4. Fundamentarea economico-financiară. 
Implementarea prezentului  proiect  de decizie  nu va necesita  cheltuieli  suplimentare,  în urma
realizării metalului uzat  mijloacele financiare vor fi încasate în bugetul raional.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare.
Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative şi prevede abrogarea Deciziei Consiliului
raional nr. 1/25 din 16 februarie 2018 ”Cu privire la vânzarea unor mijloace de transport, prin
licitație” și  punctului 4 din Decizia Consiliului raional nr. 3/22 din 17 august 2018 ”Cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Gărzii populare”.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 
Proiectul  deciziei  a  fost  avizat  de  către  Serviciul  juridic,  vicepreședintele  raionului,  șeful
Serviciul transport și gospodărie, contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului, secretarul
Consiliului raional. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul  decizional,  proiectul  a  fost  plasat  pe  pagina  web  oficială  a  Consiliului  raional
www.crstraseni.md la  directoriul  Transparenţa  decizională,  secţiunea  Consultări  publice  a
proiectelor.
7. Consultările expertizei anticorupţie
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative,  art. 28 alin. (3) din
Legea integrităţii nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei  anticorupţie de către autor.
Proiectul  de  decizie  corespunde  normelor  juridice  şi  exclude  orice  element  care  ar  favoriza
corupţia. 
8. Constatările expertizei juridice 
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul deciziei a fost
expus expertizei  juridice de către  Serviciul  juridic,  subdiviziune a Consiliului  raional,  care a
expertizat  actul  respectiv  și  a  constat  că  corespunde  ca  structură,  conţinut  şi  nu  contravine
legislației.
Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se propune
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Contabilul-șef al Aparatului președintelui raionului                            

http://www.crstraseni.md/

