
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

DECIZIE nr. 2/
din  22 martie  2019

                                                                                                        PROIECT 
Cu privire la casarea bunurilor  uzate

       În  temeiul  art.  43,  alin.  (1)  lit.  c)   art.  46 ale  Legii  nr.  436/2006 privind
administra ia publică locală, cu modificările i completările ulterioare, pct. 8, pct. 9ț ș
ale  Hotărîrii  Guvernului  Republicii  Moldova   nr.  500/1998  „Despre  aprobarea
Regulamentului  privind  casarea  bunurilor  uzate,  raportate  la  mijloacele  fixe”,
examinînd  materialele  prezentate  de  către  Gimnaziul  ”M.  Viteazul”  i   notaș
informativă, Consiliul raional DECIDE: 

     1.  Se autorizează casarea bunurilor uzate,  proprietate a unită ii administrativ-ț
teritoriale  de  nivelul  al  doilea,  aflate  în   gestiunea  Gimnaziului  ”M.  Viteazul”,
municipiul Stră eni, conform anexei.ș
     2.  Se împuternice te pre edintele raionului Mihail Popa, să semneze Registrulș ș
actelor mijloacelor fixe supuse casării.
     3.  Se pune în sarcina conducătorului institu iei  i contabilului- ef, efectuareaț ș ș
modificărilor  respective  în  eviden a  contabilă,  conform  legisla iei  în  vigoare  iț ț ș
actului de casare.
     4.   Se  desemnează  responsabil  de  controlul  asupra  executării  prevederilor
prezentei decizii eful Direc iei finan e (V. Manoli).ș ț ț
     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

AVIZAT:

Serviciul juridic                       Ion Malic
Direc ia finan e                        Vera  Manoliț ț
 

 



                                                                                                                                                                                                                                           
Anexa 

                                                                                                                  la Decizia Consiliului raional  Stră eniș
nr. 2/      din  22 martie  2019

Lista bunurilor uzate supuse casării aflate în gestiunea  Gimnaziului  ”M. Viteazul”, municipiul Stră eniș

Nr.
d/o

Denumirea 
si marca 
mijlocului 
fix

Nr. de 
inventar 
sau de stat

Data 
punerii 
in 
func iunț
e

Valoarea
intrării, 
lei

Valoarea 
probabilă 
rămasă la 
expirarea 
duratei de 
func ionare, ț
lei

Codul de 
clasificare

Durata de 
func ionareț
utilă(norma
anuală de 
uzură ani 
%)

Uzura 
calculată,lei

Valoarea
de 
bilan , l ț
ei

Gradul 
uzurii 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Linia 

LCN/14
31430004 1992 6253 314 10,0 6253 100

2 Cazan 
electric 
LCN-160

31830163/1 1992 1569 318 33.3 1569 100

3 Cazan 
electric 
LCN-160

31830163/2 1992 1569 318 33,3 1569 100



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul  deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate”

1.  Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Direc ia finan e.ț ț
2.  Condi iile  ce  au  impus  elaborarea  proiectului  de  act  normativ  i  finalită ileț ș ț
urmărite
Proiectul deciziei a fost elaborat în temeiul Legii contabilită ii i raportării financiare nr.ț ș
287 din 15 decembrie 2017 i   Hotărîrii  Guvernului  nr.  500 din 12 mai 1998 ”Despreș
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe” iș
materialelor (ordinul conducătorului privind instituirea comisiei de casare, actele de casare,
registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate) prezentate de către Gimnaziul ”M.
Viteazul”.
Grupul de lucru,  instituit prin Dispozi ia pre edintelui raionului nr. 68 din 05.03.2019  aț ș
efectuat controlul selectiv a documenta iei i bunurilor care urmează a fi casate (informa iaț ș ț
se anexează).
Finalită ile urmărite prin adoptarea actului respectiv constau în scoaterea de la eviden aț ț
contabilă a bunurilor uzate. 
3. Principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noiș ț
Principala  prevedere  a  proiectului  de  decizie  privind  casarea  bunurilor  uzate   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 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 i consultarea publică a proiectuluiș
În baza celor expuse i în conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la acteleș
normative proiectul  deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor uzate”, proiectul a fost avizat
de către Direc ia finan e i Serviciul juridic.ț ț ș
În  scopul  respectării  prevederilor  Legii  nr.  239/2008  privind  transparen a  procesuluiț
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 juridice
În temeiul art. 37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul în cauză a
fost expus expertizei juridice de către Serviciul juridic, subdiviziune a Consiliului raional
Stră eni. Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ș ț

Proiectul deciziei  se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare şi se  
propune  Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

eful Direc iei finan e                                                  Vera MANOLIȘ ț ț  




