
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT

DECIZIE Nr. PSl'fQ
din M IMn

cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, 
aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43, art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală;
- Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ- 

teritoriale;
- Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice;
- pct. 3 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor raportate la mijloacele fixe;
- Decizia consiliului raional nr. 01/06 din 06 martie 2020 cu privire la Regulamentul 

privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fix.

Ținând cont de procesele-verbale ale comisiei de casare a bunurilor uzate, raportate la 
mijloacele fixe, instituită prin Ordinul șefului IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia nr. 44 
din 19 august 2022, și de nota informativă a Direcției Finanțe Cimișlia, Consiliul Raional 
Cimișlia

DECIDE:

1. Se autorizează casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, proprietate a 
raionului Cimișlia, aflate în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia, conform 
anexei.

2. Se pune în sarcina dnei Elena Răilean, contabil-șef a IMSP Centrul de Sănătate 
Cimișlia:

- luarea la evidența contabilă, a metalului uzat și agregatelor (părților 
componente) funcționale, rezultate din casarea bunurilor, conform actului de 
expertiză tehnică, cu acordarea dreptului de realizare ulterioară a acestora.

- efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă a bunurilor 
materiale, în conformitate cu procesele-verbale ale comisiei de casare și cu 
legislația în vigoare.

3. Se pune în sarcina dnei Ecaterina Lupașcu, șef interimar, Secția Contabilitate, 
efectuarea modificărilor respective în evidența contabilă a bunurilor materiale, în 
conformitate cu procesele-verbale ale comisiei de casare și cu legislația în vigoare.



lj. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Vădim Torgai, 
vicepreședinte al raionului.

37 Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la 
cunoștință: 5 »

- Vicepreședintelui raionului, dlui Vădim Torgai;
- IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia;
- Direcția Finanțe Cimișlia
- Secției Contabilitate;

- Prin publicare pe pagina oficială a Consiliului aional Cimișlia .www.raioncimislia.md

Președintele ședinței

Contrasemnează:
Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

Coordonat:

Secretarul consiliului

Vicepreședinte al raionului

Avizat:

Șef, Direcția Finanțe
Șef, Secția Administrație Publică

Șef, Serviciul Juridic

Vadim Torgai

Gheorghe Netedu

Răcilă Olesea
Mariana Vasluian

Ghenadie Grosu

Proiect elaborat:

Șef, IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia Ludmila Capcelea

Anexa 
la Decizia consiliului raional 

nr. / din 2022

Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate

Nr. 
d/o

Denumirea mijloacelor Țara 
producătoare

Anul 
fabricării

Nr. de 
fabricare

Nr. de 
inventar

Durata 
de 

funcționa 
re utilă 

(ani)

1 Frigider
BRI34,tipR600a,voL134L

Danemarca 2004 071000011
3

0161616 18

2 Frigider RD24GGM Danemarca 2004 750302001
8

0161610 18

Secretarul consiliului Gheorghe Netedu

http://www.raioncimislia.md


Notă informativă
la proiectul de decizie nr. 0//*^din M' pg. 2022 

cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe

IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia Vă informează că, în urma examinării utilajului 
medical în comisie au fost depistate două unități cu termenul de exploatare expirat și 
defecte tehnice.

S-a constatat că, bunurile sunt învechite, au fost supraexploatate și nu funcționează ce 
este redat în procesului verbal de examinare a mijloacelor fixe. La moment bunurile nu pot 
fi verificate metrologic, sunt uzate și nu pot fi reparate.

Ca urmare a celor expuse și în conformitate cu art. 43 alin. (1) lit. c), 46 din Legea nr. 
436/2006 privind administrația publică locală, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 435/2006 
privind decentralizarea administrativă, Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea 
publică a unităților administrative teritoriale, Hotărârea Guvernului nr. 500/1998 despre 
aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, 
Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin 
Decizia consiliului raional nr. 01/06 din 06 martie 2020, se propune Consiliului Raional 
Cimișlia, aprobarea prezentului proiect de decizie în sensul formulat. Mijloacele fixe 
casate vor fi trecute la pierderi conform prezentei decizii.

Șef, IMSP Centrul de Sănătate Cimișlia Ludmila Capcelea



REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

Direcția Finanțe

MD-4101, or. Cimișlia, bl. Ștefan cel Mare, 12. Tel.+373 241 22048, TeUfax +373 241 84419 
www.raioncimislia.md e-mail: d.finantecim@Rmail.com

Nr. /A7 din 26 august 2022

Consiliului raional Cimișlia
Secției Administrație Publică

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate, 

raportate la mijloace fixe ce aparțin
IMSP CS Cimișlia

Direcția Finanțe Cimișlia a verificat corectitudinea perfectării actelor 
întocmite de contabilul șef al IMSP CS Cimișlia.

Reprezentanții Direcției Finanțe, care fac parte din comisia de casare a 
bunurilor uzate, au verificat existența și starea bunurilor propuse spre trecere la 
pierderi.

Analizând și comparând procesul verbal de casare a mijloacelor fixe și 
proiectul de decizie înaintat pentru includere în ordinea de zi a ședinței ordinare a 
Consiliului raional Cimișlia, comunicăm că actele prezentate corespund cu registrul 
datelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate.

în contextul celor expuse mai sus, se propune Consiliului Raional Cimișlia să 
autorizeze casarea mijloacelor fixe conform registrului.

Șef Direcției Finanțe Olesea RĂCILĂ

Ex.: V. Cavadji
Tel: O (241) 2 26 09

http://www.raioncimislia.md
mailto:d.finantecim@Rmail.com

