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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 5/5 

din 05 august 2021 

 

Cu privire la casarea literaturii din fondul 

de bibliotecă și  mijloacelor fixe din 

instituțiile de învățământ din raion 

 

Având în vedere  demersurilor: IP gim.”Mihai Eminescu”, s. Antonești, nr.01-31/49 din 14 

mai 2021; IP gim.”Mihai Sîrghi”, s.Cioburciu, nr.01-31/59 din 19 martie 2021 și nr.01-31/79 din 

24 mai 2021; IPLT ”B.P.Hașdeu”, s.Olănești, nr.01-31/36 din 02 martie 2021; IP școala primară 

”Grigore Vieru” or.Ștefan Vodă nr.40 din 07 iunie 2021; gimnaziul ”Ștefan Culea”, s.Tudora, nr. 

01-30/05 din 02.02.2021;  

În conformitate cu prevederile pct.49 al instrucțiunii ”Cu privire la evidența contabilă în 

instituțiile bugetare”, aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.93 din 19.07.2010 și 

Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998; 

În temeiul art.43 alin.(2), art.46 și art.77 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administrația publică locală, Consiliul raional Ştefan Vodă  

 

DECIDE: 

 

1. Se permite casarea literaturii din fondul de bibliotecă, atribuite subcontului 018 ”Fond de 

bibliotecă”, următoarelor instituții de învățământ: 

1.1. IP gim. ”Mihai Eminescu” s.Antonești - literatură artistică în cantitate de 3354 (trei mii trei 

sute cincizeci și patru) exemplare în sumă de 6502,11 lei (șase mii cinci sute doi lei 11 bani), literatură 

metodică în cantitate de 103 (una sută trei) exemplare în sumă de 1327,21 lei (una mie trei sute 

douăzeci și șapte lei 21 bani)  și manuale școlare în cantitate de 2665 (două mii șase sute șaizeci și 

cinci) exemplare în sumă de 61386,32 lei (șaizeci și una mii trei sute optzeci și șase lei 32 bani); 

2. Se permite casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, următoarelor instituții de 

învățământ: 

2.1. IP gim. ”Mihai Sîrghi” s.Cioburciu – bunuri uzate, raportate la mijloace fixe, tehnică 20 

(douăzeci) unități în sumă de 139940,35 lei (una sută treizeci și nouă mii nouă sute patruzeci lei 35 

bani) și 36 (treizeci și șase) unități în sumă de 70389,89 lei (șaptezeci mii trei sute optzeci și nouă lei 

89 bani); 

2.2. IPLT ”B.P.Hașdeu” s.Olănești -  calculatoare în cantitate de 11 (unsprezece) unități în sumă 

de 102233,03 lei (una sută două mii două sute treizeci și trei lei 03 bani); 

2.3. IP școala primară ”Gr.Vieru” or.Ștefan Vodă – bunuri materiale în cantitate de 7 (șapte) unități 

în sumă de 53723,00 lei (cincizeci și trei mii șapte sute douăzeci și trei lei 00 bani); mobilier școlar 

în cantitate de 136 (una sută treizeci și șase) unități în sumă de 17047,74 lei (șaptesprezece mii 

patruzeci și șapte lei 74 bani); 

2.4. Gimnaziul ”Ștefan Culea” s.Tudora – bunuri uzate raportate la mijloace fixe în cantitate de 7 

(șapte) unități în sumă de 16311,30 lei (șaisprezece mii trei sute unsprezece lei 30 bani); 

3. Managerii IP gim.”Mihai Eminescu” s.Antonești (Hîncu Silvia), IP gim.”M.Sîrghi” 

s.Cioburciu (Orlov Diana), IP școala primară ”Gr.Vieru” (Iuraș Galina), IPLT ”B.P.Hașdeu” 

s.Olănești (Văcaru Maria), Gimnaziul ”Ștefan Culea” s.Tudora (Popescu Ecaterina) vor institui prin 
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ordin comisii de casare, care vor determina utilizarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe și 

ineficiența reparației lor, precum și pentru perfectarea proceselor-verbale necesare pentru casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, conform prevederilor legislației în vigoare. 

4. Comisiile de casare vor activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin HGRM nr.500 din 12 mai 1998. 

5. Direcția finanțe va verifica corectitudinea perfectării proceselor-verbale de casare, inclusiv 

determinarea uzurii, argumentarea motivelor casării mijloacelor fixe și trecerii la bilanțul 

întreprinderii mijloacelor valorificate în rezultatul casării. 

6. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vladimir Baligari, vicepreședinte al 

raionului. 

7.  Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), se 

publică pe pagina web a Consiliului raional Ștefan Vodă și se aduce la cunoștință: 

Direcției finanțe; 

Direcției Generale Educație Ștefan Vodă; 

Instituțiilor de învățământ nominalizate. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                         _______________ 

    Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului raional                                                              Ion Ţurcan 


