
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

D E C I Z I E  
Proiect 

din 20 decembrie 2019        nr.07/08 

 

Cu privire la casarea bunurilor uzate,  

raportate la mijloace fixe 

  În conformitate cu art.4 alin. (2),  din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind 

descentralizarea administrativă, art. 19, din Legea privind administrația publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006, art. 46, din Legea cu privire la proprietatea publică a unităților 

administrativ teritoriale nr. 523-XIV din 16 iulie 1999, Hotărîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, Consiliul Raional Cimișlia DECIDE: 

1. Se casează mijloacele fixe ce aparțin Azilului de bătrîni și invalizi din or. Cimișlia 

după cum urmează: 
Registrul 

actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate 2019 

Azilul de bătrîni și invalizi din or. Cimișlia 

 

Nr./

o 

Denumirea și 

marca mijlocului 

fix 

Numărul 

de inventar 

sau de stat 

Cantitate Costul de 

intrare/Valoar

ea inițială, lei 

Amortizare

a/uzura 

calculată,le

i 

Note 

1. Fotoliu dublu 31630091 1 800.00 800.00 uzat 

2. Fotoliu moale 31630090 2 800.00 800.00 uzat 

3. Masa de colt 31630092 8 1553.76 1553.76 uzate 

4. Scaun lemn 31630069 1 390.00 390.00 Uzat,stricat 

5. Scaun pliton 31630094 1 200.00 200.00 Uzat,stricat 

6. Scaune negre 31630109 10 2800.00 2800.00 Uzat,stricat 

7. Frigider Nord 31400020 1 2700.00 2700.00 Uzat 

nefunctionabil 

8. Masina de spalt 31400009 1 7920.00 7920.00 Uzat 

nefunctionabil

a 

9. Sectie mixta 

mobila 

31600062 2 1500.00 1500.00 uzata 

  total   18663.76   

       

 

2. Prezenta decizie se adduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a 

Consiliului raional Cimișlia www. raioncimislia.md.  
3. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina contabilului-șef al 

Azilului de bătrîni și invalizi din or. Cimișlia. 

Preşedintele şedintei                                                           

Secretarul Consiliului                                                               Spînu Vasile     
Coordonat                                                     Mihail Olărescu, președintele raionului 



Avizat                                                           Spînu Vasile,     Secretarul Consiliului                                                      

                  Casap Anatolie, jurist 

Elaborat                                                        Ghenciu Tudor, directorul  azilului                                    
 

                                                  NOTA   INFORMATIVA 

       La Proiectul de  decizie cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace 

fixe ale Azilului de batrini si invalizi din or Cimislia .  

         Pe parcursul anului 2019 in Azilul de batrini Cimislia au iesit din finctie (sau 

deteriorat) bunuri materiale care practic nu pot fi folosite.In baza ordinului nr 75 din 21 

noiembrie 2019 a fost creata comisia  de casare a mijloacelor fixe, care a examinat 

bunurile uzate si a stabilit nefunctionalitatea obiectelor date.  

In temeiul art 9 al HG nr 500 din 12.05.1995despre aprobarea regulamentului privind 

“CASAREA BUNURILOR UZATE RAPORTATE LA MIJLOACE FIXE” innaintam 

setul de documente pentru primirea autorizatiei de casare a bunurilor materiale uzate. 

Documentele anexate: 

-ordin privind crearea comisiei 

-actele de casare 

-registrul actelor mijloacelor fixe ce urmeaza a fi casate.    

 

Director Azil                                                Tudor Ghenciu                                                                                                                                                                   

 

 
 

                                                         
 


