
REPU BLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA

DECIZIE nr.5ll2
din 05 august 2021

Cu privire casarea unor mijloace fixe

Aferent demersului Eefului sectiei administrativ-militard $tefan Voda nr.477 din I L06.2021;

in confbrmitate cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzale. raportate la

mijloace fixe, aprobat prin Hotirdrea GLrvernului nr. 500 din 12.05,1998;

inbazaarI.43 alin. (2), art.46 si art. 7l alin. (l) din Legea nr.43612006 privind administrafia

publica localf,, Consiliul raional $tefan Voda DECIDE:

l. Se accepti casarea unor bunuri uzate. raportate la mijloace fixe. aflate la bilanful contabil al

secliei adrninistrativ-rnilitara Stefan Voda. conlbnr anexei.

2. Conrisia de casarc. institLrita prin dispozitia Plesedintelui raionului nr.43-a din09.04.2021,

va perfecta procesul-verbal necesar in conlormitate cu prevederile Regr.rlarnentului privind casarea

bunurilor uzale, raportate la mijloace fixe. aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998,

incf usiv va determina oportunitateautilizlrrii unor piese Ei materiale ale bunurilor casate.

3. Serviciului contabil, aparatul preqedintelui raionului, va opera modificarile respective in

eviden{a contabila a secfiei adrninistrativ-militara $tefan Voda, conform legislaliei in vigoare Ei

actelor intocmite de cf,tre comisia de casare.

4. Controlul executirii prezentei decizii se atribuie  gef al Direclie finante.

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

web a Consiliului raional $tefan Vod[ (-y1,"1v"w,stef-an;yoda,pd) qi se aduce la cunoqtinfa:

PreEedintelui raion ul ui ;

Sectia administrativ-militara $tefan Voda;

Directiei finan[et

Serviciului contabil. aparatul presedintelui raionLrlLri.

Pregedintele gedin{ei

Contrasemneazd;
/ Secretarul Consiliului raional
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AnexI

bunurilor
rumeazil a fi casate

Consiliului raio
nr.5i l2 din

RECISTRUL
uzate, raportate la mijloace fixe,
la Direc{ia economie qi atragerea investifiilo Sh:t
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Gradul
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148410 7785,00




