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proiect

DECIZIA Nr.5/
din runie2022

Cu privire la casare

in temeiul art.43, alin (1) lit. c) al legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrafia
publicd 1ocal6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, art.l0, 118-126 Codul Administrativ
nr.11612018, art.5 gi art.8 al Hotdr6rii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998 "Despre
aprobarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe", avizele privind
examinarea setului de acte ce lin de casarea bunurilor tzate raportate la mijloace fixe, procesele-verbale
privind starea tehnicd a bunurilor Consiliul Raional Orhei DECIDE:

1. Se ia act de actele confirmative prezentate privind vnxa bunurilor fixe aflate la bilantul Directiei
Economie Ei Politici Investilionale

2. Se autorizeazd casarea bunurilor fixe, aflate la bilanlul Dircclia Economie qi Politici Investilionale
in sumd de 6839,00 lei conform anexei nr.1

3. $eful Serviciului Financiar al Aparatului preqedintelui raionului, dna O.Muntean, va asiguraprocesul
de casare in conformitate cu Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele
fixe, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.500 din 12.05.i998 cu efectuarea modificdrilor in
evidenla contabild, conform legislaliei in vigoare.

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

5. Vicepreqedintele raionului dna V.Perlu, comisia consultativd de specialitate economie, buget qi

finanle (pregedinte dna N.Parutenco), vor asigura controlul executdrii prezentei decizit

Preqedintele qedinlei

Secretarul Consiliului Raional Serghei Caraman

Coordonat: D.'f'urcanu - pregedintele raionului
V.Perfu - vicepreqedintele raionului

Yizat'. S.Caraman-secretarul Consiliului Raional
G.Colun - geI, Direclia Generald Finan{e
E.BoguE - gef, Serviciu Politici Investilionale
O.Muntean - Eef, Serviciu Financiar
M.Bdtrincea - Eef, Serviciul Juridic

Elaborat:S.Caraman



AnexI nr. I
la decizia Consiliului raional
nr.S/ din iunie2022

Registrul
actelor mijloacelor fixe ce urmeazd a fi casate

Directia Economie si Politici Investitionale a CR Orhei
(denumirea intreprinderii)

Nr.
d/o Denumirea

Ei marca
mijlocului

fix

Numlrul
de

inventar
sau de

stat

Data
punerii

in
func{iune

Costul
de

intrare/
valoarea
ini(iali,

lei

Valoarea
rezidualil
rImasI

probabill,
lei

Codul
de

clasificare

Durata
de

utilizarel
funclionare

utili
(norma

anualtr de
amortizarel

uzuri),
ani (o/olan)

Amortizarea
I uzura

calculatl,
lei

Valoarea
contabill/
de bilan(,

lei

Gradul
Amortizlrii

I uzurii, Note

I 2 3 4 5 6 7 9 l0 ll t2

I Scaun
directorial

3r6001 13.12.2016 2209-00 16940380 4 ani ll
4 ani

2209-00 2209-00 1000h

,,
Set mobill
perete

40 04.2015 4630-00 16940330 5 ani ll
5 ani

4630-00 4630-0 l00o/o

Total x x 6839-00 6839-00 6tt39-00 1000

Secretarul consiliului raional Serghei Caraman
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NOTA INFORMATIVA
la proiectul de decizie,,Cu privire la casare"

1. Denumirea autorului qi dupl ea4 a participan(ilor la elaborarea proiectului
Serviciul Politici Investilionale, Direclia Economie gi Politici Investilionale.

2. Condifiile ce au impus elaborarea proiectului de decizie qi finalitl{ile urmirite
Proiectul de decizie a fost elaborat in temeiul art.43, alin (l) lit. c) al legii nr.436-XVI din 28

decembrie 2006 privind administra{ia publicd local[, cu modificlrile gi complet[rile ulterioare, art.l0, 118-126
Codul Administrativ nr.l16l20l8 art.5,8 al Hotdrdrii Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din12 mai 1998

,,Despre aprobarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace flxe", fin6nd cont de

demersul qefului Serviciului Politici Investilionale din cadrul Directiei Economie gi Politici Investi{ionale,
avizele privind examinarea setului de acte ce tin de casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, procesele-

verbale privind starea tehnicd a bunurilor.
3. Principalele prevederi ale proiectului qi eviden(ierea elementelor noi
Proiectul de decizie prevede attorizeazd caslrii bunurilor fixe, aflate la bilanlul Directiei

Economie qi Politici Investitionale in sumd de 6 839-00 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 incorporeazd in sistemul actelor normative qi nu necesitl abrogarea /

modificarea altor decizii.
6. Avizarea qi consultarea publicl a proiectului de decizie
inbazacelor expuse gi in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 100 din22 decembrie 2017 cu

privire la actele normative proiectul deciziei ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
procedurile interne de consultare a societlfii civile in cadrul transparenlei procesului decizional a
consiliului raional Orhei" a fost avizat de pregedintele raionului, vicepregedintele raionului
(responsabil de domeniul agriculturi, economie, construcfii), Secretarul Consiliului raional Orhei,
geful Direcfiei Generale Finan{e, Serviciul Juridic.

In scopul respectdrii prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2013 privind transparenfa
procesului decizional proiectul deciziei este plasat pe pagina web a Consiliului raional www.or.md la
directoriul Transparenld decizionald, secfiunea Consultdri publice ale proiectului.

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

proiectul deciziei a fost expus expertizei juridice de cdtre Serviciul Juridic. Structura gi conlinutul
actului corespunde normelor de tehnicd legislativd.

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

$ef Serviciu Politici Investilionale ,@ Elena BOGU$


