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DECIZIE

nr. 1-31
din 22 februarie 2018

Cu privire la casarea
mijloacelor fixe
În conformitate cu art. 43 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală nr.
436-XVI din 28 decembrie 2006 şi prevederile p.4 lit. (a,c) al Regulamentului privind
casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe aprobat prin HG nr. 500 din
12.05.1998 cu modificările şi completările ulterioare, în baza demersului directorului
IP LT Cotiujenii Mari şi urmare a examinării actului de casare a mijloacelor fixe
întocmite de către Comisia de evaluare şi casare a mijloacelor fixe a IP LT Cotiujenii
Mari, Consiliul raional DECIDE:
I.
Se permite casarea mijloacelor fixe ale IP LT Cotiujenii Mari, conform
registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, anexă.
II.
Contabilitatea IP LT Cotiujenii Mari va exclude din evidența contabilă
mijloacele fixe supuse casării conform legislaţiei în vigoare.
III. Responsabili de executarea prezentei decizii se desemnează directorul IP LT
Cotiujenii Mari, dl. S.Guma.
IV. Asigurarea executării prezentei decizii se atribuie preşedintelui raionului, dna
S.Rotundu.
Secretarul consiliului raional
L.Vidraşco
Contrasemnat:
Specialist principal în probleme juridice

V.Coreţchi

Anexă la Decizia CR nr. 1-31 din 22.02.2018
Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmeaza a fi casate IP LT Cotiujenii Mari
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