
REPUBLICA MOLDOVA 
 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 
 

 

DECIZIE 

PROIECT 
din __22 iunie 2018                                                                                 nr.03/15 

  

 

 

„Cu privire la casarea mijloacele 

fixe a IMSP Spitalul raional Cimișlia,, 
 

În temeiul art.43 alin.(1) lit. c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006privind 

administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului privind 

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.500 din 

12.05.1998, prevederile Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional 

Cimişlia aprobat prin decizia Consiliul Raional Cimişlia nr.05/16 din 26.10.2017, examinînd 

demersul IMSP Spitalul Raional Cimișlia privind permisiunea de casarea unor mijloace fixe, 

procesele verbaleprivind inutilizarea și ineficiența reparației, precum și necesitatea casării 

mijloacelor fixe al  comisiei de inventariere a bunumirlor materiale a IMSP SR Cimișlia, 

instituită prin ordinul nr.68 din 10.04.2018,Consiliul raional Cimişlia 

DECIDE: 
 

1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe din gestiuneaIMSP SR Cimișlia în sumă de  

341774,00 lei, conform anexeinr. 1. 

 

2. Contabilul-șef al IMSP SR Cimislia va efectua decontarea sumei nominalizate în pct.1 al 

prezentei decizii, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 

3. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie vicipresedintelui raionului 

Cimislia, dl. Vasile Melente. 

 

4. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a Consiliului raional 

Cimișlia www.raioncimislia.md.  

 

Preşedintele şedinţei  

 

Secretarul Consiliului                                                                                  Vasile Spinu  

 

 

Coordonat:  

Vicepresedintele raionului                                                                           Vasile Melente                                                       

 

Avizat: 

Secretarul Consiliului raional Cimislia                                                         Vasile Spinu 

Jurist CR                                                                                                        Anatolie Casap 

Elaborat: 

Director IMSP SR Cimislia                                                                           Mariana Florea 

http://www.raioncimislia.md/


 

 

 

Notăinformativă 
cu privire la casarea  bunurilor  uzate, 

raportate la mijloacele fixe 

 

      In urma  evaluarii mijloacelor fixe  ale IMSP Spiatalul Raional Cimislia 

propuse spre casare, care sunt neutilizate de mai mult timp în activiateta Instituţiei 

medico-sanitare Publice Spitalul Raional Cimişlia, comisiei de evaluare a utilajelor 

medicale  din cadrul IMSP Spitalul Raional Cimislia, inclusiv confirmată de 

institutiile de profil  a constatat un nivel inalt de uzura a utilajelor, care nu pot fi 

folosite in continuare in activitatea institutiei şi stare nefuncţională la unele 

dispozitive pentru care reparaţia este costisitoare si ineficientă economic. 

    Reieşind din cele expuse IMSP Spitalul Raional Cimişlia propune spre aprobare 

casarea mijloacelor fixe conform anexei nr.1. 

    În temeiul art.43 din Legea Republicii Moldova nr. 436- XVI din 28.12.2006 

privind administrația publică locală,  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 

500 din 12.05.1998,prevederile Regulamentului Instituţiei Medico-Sanitare Publice 

Spitalul Raional Cimişlia aprobat prin decizia Consiliul Raional Cimişlia nr.05/16 

din 26.10.2017, propun să fie aprobat acest proiect și de a casa mijloacele fixe,  

aflate în gestiunea  IMSP SR Cimișlia în sumă de 341774,00 lei. Aceste mijloace 

fixe casate vor fi trecute la pierderi conform prezentei decizii 

 

 

 

 

 

 

 
Director  IMSP 

SpitalulRaionalCimislia                                                                    __________M. Florea 
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