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                                           D E C I Z I E    nr. 5-13 

                                                                                             din 06 decembrie 2018 

          

Cu privire la casarea  unor unităţi de transport 

 

În conformitate cu art. 43 alin. (1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 şi prevederile 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 IMSP Spitalul 

rational Şoldăneşti, dl. V.Palii  şi urmare examinării procesului-verbal nr.1 şi nr.2 din 07 

noiembrie 2018 de casare a mijloacelor fixe întocmit de către Comisia de evaluare şi 

casare a mijloacelor fixe, Consiliul raional DECIDE: 

 

I. Se permite casarea mijloacelor fixe conform registrului actelor mijloacelor fixe ce 

urmează a fi casate, anexa 1. 

  

II. Contabilitatea IMSP Spitalui rational Şoldăneşti  va exclude de pe cont  

mijloacele fixe supuse casării în conformitate cu prevederile  legislaţiei în vigoare. 

 

III. Responsabil de executarea prezentei decizii se desemnează directorul IMSP 

Spitalul raional Şoldăneşti, dl.Palii Veaceslav 

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 

Directorul IMSP Spitalul raional Şoldăneşti                                           V.Palii  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul deciziei Consiliului raional „Cu privire la casarea unor unităţi de 

transport 

I.  Denumirea autorului i, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului  
IMSP Spitalul raional Şoldăneşti, contabil-şef 

II. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite Proiectul 

deciziei „Cu privire la casarea mijloacelor fixe” a fost elaborat ca urmare a 

evaluării stării tehnice a unităţilor de transport UAZ 396202 şi LADA 21214  

aflate la evidenţa IMSP Spitalul rational Şoldăneşti de către Comisia de casare 

a mijloacelor fixe, aprobată prin Ordinul nr. 52  din 07.11.2018. Luînd în 

consideraţie termenii de exploatare, starea tehnică, comisia a stabilit că acestea 

s-au uzat, devenind nefuncţionale şi imposibil de reparat. Comisia a stabilit 

scoaterea din exploatare a unităţilor de transport menţionate, întocmind  

procese - verbale de casare.  

III.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 Proiectul deciziei „Cu privire la casarea unor unităţi de transport” conţine în anexă lista 

inităţile de transport solicitate spre casare, în care sunt incluse date cu privire la data 

punerii în funcţiune, costul de intrare, durata de utilizare, amortizarea, valoarea 

contabilă şi gradul de amortizare. Prin casarea unităţilor de transport nominalizate se 

urmăreşte scoaterea de la evidenţă contabilă a acestora.  

IV.  Consultarea publică a proiectului 

 În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional,  Regulamentului cu privire la procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor de către 

Consiliul raional Şoldăneşti aprobat prin decizia nr.4-8 din 30.05.2013, proiectul cu 

informaţia anexată a fost publicat pe pagina web a Consiliului raional 

www.soldanesti.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Consultări 

publice. 

V. Constatările expertizei juridice 

Proiectul de decizie, materialele anexate  au fost supus expertizei juridice de 

către specialistul principal în probleme juridice, aparatul preşedintelui, are  aviz 

pozitiv. 

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi 

propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă 

 

 

Contabil-şef                                                 G.Crangaci 

http://www.soldanesti.md/
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