
 
 

 
                                                           Notă informativă 

la proiectul de decizie „Cu privire la casarea bunurilor uzate, 
 raportate la mijloacele fixe” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

         Proiectul deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele 
fixe” a fost elaborat în temeiul art.5, 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 Centrului militar teritorial Cahul, 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 şi evidenţierea elementelor noi  

Proiectul deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele 
fixe” conţine o anexă în care sunt reflectate listele bunurilor uzate, precum şi date 
privind numărul de inventar, data punerii în funcţiune, costul de intrare, durata de 
utilizare, valoarea contabilă şi gradul de amortizare. Bunurile materiale au fost folosite 
conform destinaţiei, iar starea lor tehnică actuală este nesatisfăcătoare. Comisia 
Centrului militar teritorial Cahul confirmă uzura mijloacelor fixe şi solicită casarea 
bunurilor, din motivul imposibilităţii utilizării lor în continuare în siguranţă. Comisia 
de casare a perfectat actele de casare, care devin valabile doar după primirea 
autorizaţiei de casare. Prin casarea bunurilor respective se urmăreşte scoaterea de la 
evidenţa contabilă a acestora. 

 
III. Fundamentarea economico-financiară 

 Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
 

IV. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.  239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparența în procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a 
Consiliului Raional www.cahul.md  la directoriul „Transparenţa decizională” la 
secţiunea „Anunțuri privind organizarea consultărilor publice”. Proiectul  de decizie se  
prezintă  comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi  Consiliului  
Raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă plenară.   
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