
 

 

 

PROIECT 
 

D E C I Z I E 
mun. Cahul 

 
Nr._______                                                                          din_________  2022 
 
Cu privire la casarea unor bunuri  
uzate, raportate la mijloacele fixe 
 
       În temeiul art. 43 alin. (1) lit. с) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia 
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului privind 
casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 500/1998, în urma examinării proceselor-verbale de casare a 
mijloacelor fixe ale Direcției generale finanțe Cahul, având în vedere avizul 
Comisiei consultative de specialitate economie, reforme, buget, finanțe și relații 
transfrontaliere, Consiliul Raional Cahul 

DECIDE: 
1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe aflate în gestiunea Direcției generale 

finanțe Cahul, în sumă de 16 933,07 lei, conform anexei. 
2. Direcția generală finanțe va întreprinde măsurile ce se impun în vederea 

casării bunurilor în conformitate cu legislația în vigoare. 
3. Controlul asupra executării prezentei decizii va fi exercitat de Preşedintele 

raionului și de Comisia consultativă de specialitate economie, reforme, 
buget, finanțe și relații transfrontaliere. 

 
    Președintele ședinței  
Consiliului Raional Cahul                                    
 
       Contrasemnează: 
            Secretarul  
Consiliului Raional Cahul                               Cornelia PREPELIŢĂ 
 

Elaborat: C.Hodenco, șef al  Direcției generale finanțe 

Coordonat:  N.Dunas, preşedintele raionului  

Avizat pentru legalitate:  L.Răileanu, specialist principal  

Avizat:  C. Prepeliţă,  secretarul Consiliului Raional 
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Anexă 

la Decizia Consiliului Raional Cahul  
nr. ____ din _________2022 

  
 

Registrul  
mijloacelor fixe ce urmează a fi casate și scoase de la balanța  

Direcției generale finanțe   
(denumirea întreprinderii) 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
şi marca mijlocului  

fix 

Anul 
punerii în 
funcţiune 

Cantita-
tea 

Preț 
lei 

Suma       
totală,  
      lei 

Uzura 
calculată,  

lei 

Valoarea 
contabilă/ 
de bilanţ,  

lei 

Gradul 
uzurii, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. T-05 SCAUN CU 

BRAȚ NEGRU, SPATE 
GRILA 

2016 11 1452,77 15980,47 15980,47 15980,47 100 

2. TELEFON 
PANASONIK KX-
TS2350 

2016 1 353,60 353,60 353,60 353,60 100 

3. APARAT TELEFONIC 
PANASONIC KXTG 
1711UAW 

2017 1 599,00 599,00 599,00 599,00 100 

 TOTAL    16933,07 16933,07 16933,07  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Notă informativă 
la proiectul deciziei  

 „Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe” 
 

I. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

         Proiectul deciziei „Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la 
mijloacele fixe” a fost elaborat în temeiul pct. 9 al „Regulamentului privind 
casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 500 din 12.05.1998. 
         În urma inventarierii și evaluării stării  tehnice a mijloacelor fixe și bunurilor 
fixe, aflate la evidență contabilă a Direcției generale finanțe, au fost indentificate 
unele dispozitive și obiecte uzate, defectate și care nu pot fi folosite în continuare, 
devenind nefuncționale și imposibil de reparat. 
 
II. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi  

         Proiectul deciziei „Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la 
mijloace fixe” conține o anexă în care este reflectată lista bunurilor uzate, precum 
și date privind numărul de inventar, data punerii în funcțiune, costul de intrare, 
durata de utilizare, valoarea contabilă și gradul de amortizare. Comisia de casare a 
perfectat actele de casare, care devin valabile doar după primirea autorizației de 
casare. Prin casrea bunurilor nominalizate se urmărește scoaterea de la evidență 
contabilă a acestora. 

III. Consultarea publică a proiectului 

          În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 
privind transparența în procesul decisional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
consiliului raional www.cahul.md la directoriul Transparență decizională, 
secțiunea „Proiecte de decizie”.  

Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru 
avizarea și se propune Consiliului raional pentru examinare și adoptare în ședință. 

 
 

Constantin Hodenco, 
Șef al Direcției generale finanțe                                         

 
 
 


