
 

 

REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA 

 

 

                                        DECIZIE                        proiect 

 

din   21 septembrie 2018                                                                                    nr. 04/15 

 

„Cu privire la casarea bunurilor uzate,  

raportate la mijloacele fixe.” 

 

    În conformitate cu  prevederile art.4(2) din Legea privind descentralizarea 

administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, art. 19, din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art. 46, din Legea cu privire la proprietatea 

publică a unităţilor 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 Cimişlia  

DECIDE: 

 
1.Se casează mijloacele fixe ce aparțin Consiliului raional Cimișlia după cum 

urmează : 

 

 

Registrul  

actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate 2018 

 

Consiliul raional Cimișlia 

(denumirea întreprinderii) 

 

Nr. 

d/o 

 

Denumirea 

 şi marca 

mijlocului  

fix 

 

Numărul de 

inventar sau 

de  

stat 

Cantitate  

Costul  

de 

intrare/ 

valoarea 

iniţială,  

lei 

 

Amorti-

zarea/ 

uzura 

calculată,  

lei 

 

 

 

Note 

1 2 3  5 9 12 

1 Telefon 

model 4G 

Unite 

130104168 1 299.00 299.00 Uzat complet, 

moral învechit 

și nu mai poate 

fi utilizat in 

activitate 



2 Scaun 0160104156 1 190.00 190.00 Uzat complet și 

nu mai poate fi 

utilizat in 

activitate 

2 Cănon 

LazerBase 

MF 3110 

013201010108 1 2600.00 2600.00 Uzat complet si 

nu mai poate fi 

utilizat in 

activitate 

 Total X X 3089.00 3089.00 X 

 

        2. Controlul asupra executării prezentei Decizii se pune în sarcina contabilului-șef al       

            Consiliului raional, d-raBulat Tatiana. 

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință prin publicare pe pagina web a consiliului 

raional Cimișliawww.raioncimislia.md.  

 

 

 

Preşedintele şedintei 

Secretarul Consiliului                                                            SpînuVasile 

 

Coordonat: 

 BIVOL IOVU, președintele raionului                                             

 

Avizat:  

 

SpînuVasile, secretarul Consiliului                                                             

                                                                           Casap Anatolie, jurist 

 

Elaborat:    

                        

Bulat Tatiana, contabil șef                                                                             

 

Notă informativă 

Cu privire la casareabunuriloruzate, 

raportate la mijloacele fixe 

 

Potrivit comisiei de casare a bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe,și a notelor 

informative parvenite de la specialiștii subordonați din cadrul Consiliului raional 

Cimișlia, s-a constatat un nivel înalt de uzură a unui complex de utilaje, precum și 

deteriorarea acestora, reparația cărora  este imposibilă și economic  ineficientă.  

Astfel,ca urmare a evaluării mijloacelor fixe ale Consiliului raional Cimișlia în perioada 

anului 2018, se propun spre casare mijloacele fixe indicate în proiectul de decizie, 

utilizarea lor în activitatea administrativă  fiind  ineficientă. 

 

 

 

http://www.raioncimislia.md/

