
proiect 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 
DECIZIE nr. 5/12 

din 05 august 2021 
 

Cu privire casarea unor mijloace fixe 

 

Aferent demersului șefului secției administrativ-militară Ștefan Vodă nr.477 din 11.06.2021; 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la 

mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998; 

în baza art. 43 alin. (2), art. 46 și art. 77 alin. (1) din Legea nr. 436/2006 privind administrația 

publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă DECIDE: 
 

1. Se acceptă casarea unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe, aflate la bilanțul contabil al 

secției administrativ-militară Ștefan Vodă, conform anexei. 

2. Comisia de casare, instituită prin dispoziția Președintelui raionului nr. 43-a din 09.04.2021, 

va perfecta procesul-verbal necesar în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, 

inclusiv va determina oportunitatea utilizării unor piese și materiale ale bunurilor casate. 

3. Serviciului contabil, aparatul președintelui raionului, va opera modificările respective în 

evidența contabilă a secției administrativ-militară Ștefan Vodă, conform legislației în vigoare și 

actelor întocmite de către comisia de casare. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, șef al Direcție finanțe. 

5. Prezenta decizie se publică în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), pe pagina 

web a Consiliului raional Ștefan Vodă (www.stefan-voda.md) și se aduce la cunoștință: 

Președintelui raionului; 

Secția administrativ-militară Ștefan Vodă; 

Direcției finanțe; 

Serviciului contabil, aparatul președintelui raionului. 

 

Preşedintele şedinţei             

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                                                                      Ion Ţurcan 

  

http://www.stefan-voda.md/


 

Anexă la decizia 

Consiliului raional Ștefan Vodă 

nr. 5/12 din 05 august 2021 

 

REGISTRUL 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, 

ce rumează a fi casate la Direcția economie și atragerea investițiilor  

 

Nr. 

d/o 

Denumirea  

și marca 

mijlocului fix 

Nr.  

de inventar 

Data 

punerii  

în 

funcțiune 

Valoarea 

reziduală / 

rămasă în 

lei 

Codul  

de 

clasificare 

Durata de 

utilizare 

funcțională 

utilă 

Valoarea 

contabilă 

de bilanț, 

lei 

Gradul 

amortizării 

/ uzurii, % 

1 Calculator set 31460098 2007 0,00 148470 36 7785,00 100 

       7785,0  

 


