
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr. 5i I I
din 05 august 2021

Cu privire la casarea

unor mijloace fixe

Aferent demersului direcfiei economie ;i atragerea investiliilor nr. 28 din 25.06.2021
in conformitate cu prevederile RegulamentLrlui privind casarea bunurilor vzale, raportate la

mijloace fixe, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998;
inbazaart.43 alin. (2). art.46;i art. 17 alin. (l) din Legeanr.43612006 privind administralia

publica localf,, Consiliul raional $tefan Voda DECIDE:

L Se aprob[ casarea unor bunuri uzaIe. rapoftate la mijloace fixe, aflate la bilanlul contabil al

Direcliei economie gi atragerea investifiilor. conform anexei.
2. Cornisia de casare, instituita prin dispozitia Presedintelui raionului nr. 43-a drn 09.04.2021,

va perfecta actele necesare in confonnitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor
uzate, rapoftate la mijloace fixe. aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, inclusiv
va determina oportunitatea utilizirii unor piese ;i rnateriale ale bunurilor casate.

3. Serviciul contabil. aparatul PresedintelLri raionului $tefan Vodi. va opera modificdrile
respective in evidenla contabila a direcliei economiei si atragerea investitiilor. conform legislafiei in
vigoare qi actelor intocmite de citre comisia de casare.

4. Controlul executdrii prezentei decizii se atribuie  sef al directiei finante.
5. Prezenta decizie se publica in Registrul de stat al actelor locale (actelocale.gov.md), pe pagina

web a Consiliului raional $tefan Voda ( ) Ei se aduce la cunoqtinla:
PreEedintelui rai onului ;

Direc{iei economie ;i atragerea investiliilor;
Directiei finante:

Serviciului contabil. aparatul preqedintelui raionului,

Pregedintele gedin(ei

, Contrasemnea:d;

1 Secretarul Consiliului raional
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REGISTRUL
bunurilor uzate,, raportate la mijloace

rumeazd a fi casate la Directia economie si atrar

An xI
Consiliului raional

3erea investifiilor

Nr.
d/o

Denumirea

gi marca
mijlocului fix

Nr.

de inventar

Data
pu nerii

in
funcliune

Va loa rea
reziduali /
rimasl in

lei

Codul

de
c la s ifica re

Durata de
utilizare

fu nc(iona li
utili

Va loa rea
contabilS

de
bilan(,

lei

Grad u I

amortizhrii
I uzurii, "/"

hnprimant6
Canon
MF3220

3 | 490060 201 0 3 r 50.0 9009 20 lu ri 3 r50.0 r00

2 Convector
electric

3r490091t2 201 8 685,0 851629 60 luni 685,0 100

I




