
 

 
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL ŞTEFAN VODĂ 

 

DECIZIE nr. 2/13 

din 30 martie 2023 

 

Cu privire la casarea unui mijloc de transport 

 

 Aferent demersului IMSP Centrul de sănătate Talmaza nr. 04 din 30.01.2023; 

 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 acceptă casarea autoturismului de model UAZ 3962, anul producerii 1986, numărul de 

înmatriculare SVAE 769, numărul motorului 30308540, numărul șasiului 026798, numărul de 

inventariere 01510650, cu valoarea de bilanț în sumă de 45000,00 lei, aflat în gestiunea          

IMSP Centrul de sănătate Talmaza. 

2. Șeful IMSP Centrul de sănătate Talmaza (Ion Țîbîrnac), 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, iar sursele financiare din realizarea metalului 

uzat vor fi virate în bugetul raional. 

5. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dnei Ina Caliman, șefă a 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; 

IMSP Centrul de sănătate Talmaza. 

 

 

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                 

Contrasemnează 

Secretarul Consiliului raional                                                                 Ion Țurcan 
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