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proiect

DECIZIA Nr.4/8
din 04 mai2022

Cu privire la casare

in temeiul art.43, alin (l) lit. c) al legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administralia
publica locald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, art.l0, 118-126 Codul Administrativ
nr.ll6l20l8 art.5,8 al I-Iotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998 "Despre
aprobarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe", linind cont de
demersul qefului Secliei Agriculturd qi Relalii Funciare, avizele privind examinarea setului de acte ce lin
de casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, procesele-vcrbale privind starea tehnicd a bunurilor
Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se ia act de actele confirmative prezentate privind 'szura bunurilor fixe aflate la bilanpl Secliei
Agriculturd qi Relalii Funciare

2. Se autorizeazdcasareabunurilor fixe, aflate la bilanlul Secliei Agriculturd qi Relalii Funciare in sumd
de 141955,75Iei conform anexei nr.1

3. $eful Serviciului Financiar al Aparatului preEedintelui raionului, dna O.Muntcan, va asigura modul
qi proccsul de casare in conformitate cu I{egulamentul privind casarea bunurilor \zate, raportate la
mijloacele fixe, aprobat prin Ifotf,rirea Guvernului nr.500 din 12.05. 1998 cu efectuarea modificdrilor
in evidenla contabild, conform legislaliei in vigoare.

4. Prezenta Decizie se include in Registrul de Stat al actelor locale, cu drept de atac in Judecdtoria Orhei
in termen de 30 zlle de la publicare in condiliile codului administrativ.

5. Vicepreqedintele raionului dna M.Cravcenco, comisia consultativi de specialitate economie, buget
qi finante (preqedinte dna N.Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentci Decizii.

Pregedinte qedinfei

S Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.Jurcanu - preqedintele raionului
M.Cravcenco - vicepregedintele raionului
V.Perlu - vicepregedintele raionului

Yizat S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
lun - qef DirecJia Gencralf, Finanle

-;ef, Secfia Agriculturi qi Rela{ii Funciare
- $ef, Serviciu llnanciar

E

M.Batrincea - ;ef. Serviciul Juridic



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie ,,Cu privire la casare"

1. Denumirea autorului qi dupi cLZ,,a participanfilor la elaborarca proiectului
Secretaru I Consiliului raional
2. Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului dc decizie qi finalitl{ile urmirite
Proiectul de dccizie a fost elaborat in temeiul art.43, alin (1) lit. c) al legii nr.436-XVl din 28

decembrie 2006 privind administra{ia publicb local6, cu modificarile;icompletdrile ulterioare, aft.10, 118-126
Codul Administrativ nr.11612018 art.5,8 al Hotdrdrii Guvernuluil{epublicii Moldovanr.500 din12 mai I998
"Despre aprobarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate, rapo(tate la mijloace fixe", linind cont de
demersul ;efului Secfiei Agriculturd gi Itelafii Funciare, avizele privind examinarea setului de acte ce fin de
casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, procesele-verbale privind starea tehnicd a bunurilor

3. Principalele prevederi ale proiectului qi cviden{ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede aurorizeazd casdrii bunurilor fixc, aflate la bilantul Sec{iei Agriculturd Ei

Relaf ii Funciare in sumd de 141 955,75 lei.

4. Fundamentarea economico financiari
Implementarea proiectului de decizie "Cu privire la casare" nu va necesita cheltuieli

suplimentare.
5. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare.

Proiectul deciziei se incorporeazdin sistemul actelor normative $i nu necesitl
abrogarea/modi fi carca altor decizi i

6. Avizarea qi consultarea publici a proiectului de decizic
in baza celor expuse gi in conformitale cu art.32 cJin Legea nr. I 00 din 22 ciccembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei "Cu privire la aprobarea I{egulamentului privind
procedurile internc de consultare a societilii civile in cadrul transparenlei procesului decizional a

consiliuluiraional Orhei" afostavizat de pregedintele raionului, vicepregedintele raionului
(responsabil de domeniul agricultur[, economie, construclii), Secretarul Consiliului raional Orhei,

;eful Direcliei Generale lrinanle, geful Secliei Agriculturd Ei Relalii Funciare, Serviciul Juridic
ln scopul respectdrii prevederilor Lcgii nr.239 din l3 noiembrie 2013 privind transparenla

procesului dccizional proiectul deciziei esle plasat pc pagina wcb a Consiliului raional www.or.md
la directoriul Transparenld decizionald, sec\iunea Consultdri publice ale proiectului

7. Consultareaexpertizeijuridice
in temeiul art.37 din Legea nr.100 din22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

proiectul deciziei a fost cxpus cxpcrtizei juridice de cdtre Scrviciul Juridic. Structura si continutul
actului corcspundc normclor de tehnic6 legislativa

Reieqind din cele expuse, proiectul de decizie se propune spre avizare comisiilor consultative
de specialitate gi aprobare in cadrul qedinlei Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional Serghei Caraman



Anexa nr.4
la Regulamentul privind casarea

bunurilor uzate, raPortate la
mijloacele fixe

Conducitorul autoritAtii D. Turcanu
2022)r_

PROCES-VERBAL
de casare a mijloacelor fixe in autoritlfile/institu{iile bugetare

din 2022

C ontab i I itat e a centr alizatd Consiliul Orhei

Autoritatea/institulia raional Orhei

Seclia Agriculturd $i Relatii Funciare
Gestionar Sectia Agriculturd Ei Relatii Funciare

Pozilie nomenclator tehnicd de calcul $i mobilier
Num6rul de inventar in baza Registrului actelor mijloacelor fixe in numir de 32 pozitii

Denumirea indicatorilor Conturi
corespondente

Suma

debit credit

I 2

Valoarea de inventar 141955,75

Uztxa I
Comisia in T.

comisiilor de casare a mijloacelor fixe"
din 30 iulie 2020 in temeiul Deciziei cu Nr.4/13-

mii loacelor fixe si a mo
exoloatare 20

2. lntratin autoritate/institulie 20

3. Pus in 20

4. Reparatii capitale-- in sumd de

5. Stareaiefrnica qi m-otivele casArii uzura 100% (act de c

6. Concluzia comisiei:
%

Anexf,: 1. Decizia CR Orhei
2. Notd informativd privind casarea bunurilor, inclusiv Registrul fondurilor de casare

Railean.I. Rotari. V. Uncu
miculturl si Relatii Funciare. M._Curchi- specialist principal

ffiunerior din cadrul sectiei Aqriculturi si RelatiiFu,lciare.
privirelanominalizareaconsilierilorraionaliincomponen!a

propune casarea (demontarea)

1. Anul fabriclrii sau ddrii in

3. Actul de constatare a defecliunil9l
Membriiconsilierraional ./f.l:l'rir/c'i A.N

(numelc, prenumele)

Sef SARF A. Iatisin

_sp.principal

_Sp. superior

comlslel (tunclia)

consilier raional I.

consilier raional
consilier raional
consilier raional
consilier raional

Cu concluzia comisiei sint de sint de acord

T. rarr

I. Rotari

-D
Conducdtorul autoritdlii/instituliei

(semnAtura) (numele, prenumele)

M.

raional

a
_) 4


