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REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 8/7 

din 16 decembrie 2021 

 

Cu privire la casarea unui mijloc de transport 

 

 Aferent demersului IP Gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copciac nr. 01-31/142 din 24.11.2021; 

 În conformitatea cu prevederile Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la 

mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998; 

 În baza 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 Ștefan Vodă DECIDE: 

 

1. Se permite casarea tractorului de model T-25A, anul producerii 1978, numărul de înmatriculare 

MY 35-94, numărul motorului 517488, numărul șasiului 151958, înregistrat în pașaportul tehnic 

cu nr. 141 din 25.05.1979, de către Inspectoratul INTEHAGRO Ștefan Vodă, cu valoarea de bilanț 

în sumă de 24000,00 lei, aflat în gestiunea IP Gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copciac. 

2. Directorul IP Gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copciac, va institui comisia de casare a 

mijlocului fix specificat în pct. 1 al prezentei decizii, care va perfecta toate actele necesare și va 

determina oportunitatea utilizării unor piese și materiale ale obiectelor casate, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare. 

3. Comisia de casare va activa în conformitate cu prevederile Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului                            

Republicii Moldova nr. 500 din 12 mai 1998. 

4. Contabilitatea instituției nominalizate va opera modificările respective în evidența contabilă,                         

conform legislației în vigoare și actelor de casare. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, șef al direcție finanțe. 

6. Prezenta decizie se include în Registrul actelor locale (actelocale.gov.md), se publică pe pagina 

web a Consiliului raional Ştefan Vodă şi se aduce la cunoștință: 

Direcției finanțe; 

IP Gimnaziul “Ion Creangă” din satul Copciac. 

 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                 

Contrasemnează 

Secretarul Consiliului raional                                                                 Ion Țurcan 

 

 

 


