
REPUBLICA MOLDOVA 

                             CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 
D E C I Z I E  

Proiect 

din 22 martie 2019        nr.01/21 

 

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 2018-2019 

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/Valoa

rea inițială, 

lei 

Amortizar

ea/uzura 

calculată,l

ei 

Note 

1. Transformator  31100007 1 3250 3250 uzat 

2. Contor electric 31440013 1 980 980 uzat 

3. Panou BKUM 

38013 

31440014 1 220 220 uzat 

4. Automat BKUT 31440015 1 75 75 uzat 

5. Fier de calcat 

Scarlet 

31490034 1 165 165 Uzat și 

nefunctionab

il 

6. Jaluze albe 31630077 1 800 800 Uzate si 

deteriorate 

7. Bulgarca FAG 31610050 1 920 920 Uzata si 

nefunctionab

ila 

9. Ventilator aer 

cald 

31490044 1 260 260 Uzat si 

nefunctionab

il 

10. Telefon Panatel 31490047 1 110 36,66 nefunctionab

il 



11.  Almad medical 31470049 1 5688 5688 Uzat 

nefunctionab

il 

 

2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina  dlui Motroi 

Mihail, șeful DASPF. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe pagina web a 

         Consiliului Raional Cimișlia. 

 

 

 

Președintele ședinței                              

Secretarul Consiliului                          Spînu Vasile 

 

Coordonat: 

 Președintele Raionului                                                      Bivol Iovu 

Avizat:  

Secretarul Consiliului                                                         Spînu Vasile 

Jurist                                                                                    Casap Anatol 

Elaborat: 

Directorul azilului                                                               Ghenciu Tudor 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota informativă 

 

 

La proiectul de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe 

ale azilului de batrini si invalizi din or. Cimislia. Pe parcursul ultimului an in azilul de 

batrini Cimislia sau acumulat o parte de inventor electric, medical gospodaresc in uzura 

totala care practice nu pot fi folosite in continuare pentru prestarea serviciilor 

benificiarelor. Necesitatea de casare vine din imposibilitatea de a fi  reparate. In 

conformitate cu ordinal intern nr. 01 din 22.11.2018 cu privire la crearea comisiei de 

casare in azil Comisiaa de casare a examinat bunurile si a stabiit uzura si 

nefunctionalitatea lor. In temeiul art.9 al nr.500 din 12.05.1995 despre aprobarea 

regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe prezentind 

documentele  necesare pentru primirea autorizatiei de casare a bunurilor de material 

uzate. 

 

           Documentele anexate: 

-Ordin privind comisia de casare 

-Actele de casare 

-Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmeaza de a fi casate 

 

 

Dir.azilului de batrîni Cimislia                                                    Tudor Ghenciu 

 

 

 

 

                                        Azilul de batrini si invalizi din or.Cimislia 

 

 

                                                                 Extras 

Din ordin nr.1 din 22.11.2018 

 

Cu privire la crearea comisiei de casare a azilului de batrini Cimislia 

 

 

In legatura cu sfirsitul anului de activitate in conformitate cu art 46 din legea Guvernului 

nr523-14 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publica a unitatilor administrative 

teritoriale 

 

                                                                       Ordon 

1. De a crea comisia de casare in componenta 

1. Ghenciu Tudor 

2. Nenescu Ion 

3. Strimbanu Tamara 

2. De alcatuit documentaita respective pentru casarea bunurilor si de prezentat 

organilor respective 

3. Dir.                                                                                                                     

Tudor Ghenciu                                    



Azilul de bătrîni și invalizi din or. Cimișlia                 

Proces-verbal 

de trecere la rebut a  mijloacelor fixe aflate la evidnta 

În baza ordinului nr.1 din „22” decembrie 2018, comisia în componenţa  

 

 membrii comisiei               intendent                              Strîmbanu Tamara 

                             sef                                            Tudor Ghenciu                                

                                                         contabil-șef                                Nnescu Ion 

 

a întocmit prezentul proces-verbal de trecere la rebut a următorelor obiecte 

raportate la mijloacele fixe: 

 

 

 

Comisia a constatat de a trece la rebut obiectele raportate la mijloacele fixe sus numite: 

 membrii comisiei  Strâmbanu Tamara                 _____________________________ 

                                                     (semnătura) 

         Ghenciu Tudor                        _____________________________ 

                                                                                                                (semnătura) 

                                       Nenescu Ion                         _____________________________ 

                                                      (semnătura) 

                                                                                                                                                                      

N/O Denumirea obiectului de 

mijloc fix 

Cantitatea Nr de inventar Suma 

1 Transformator 1 31100007 3250.00 

2 Contor electric 1 31440013 980.00 

3 Panou bkum 38013 1 31440014 220.00 

4 Automat bkut  1 31440015 75.00 

5 Fer de calcat 1 31490034 165.00 

6 Jaluze albe 1 31630077 800.00 

7 Bulgarca fag 1 31610050 920.00 

8 Ventilator aer cald 1 31490044 260.00 

9 Telefon panatel 1 31490047 110.00 

10 Almag medical 1 31470049 5688.00 

     

Total    12468.00 lei 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


	CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

