
REPUBLICA MOLDOVA PECnyEJIHKA MOJ1AOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHHblH COBET 
JIEOBA

din 10.12.2020
D E C I Z I A  nr. 5.15

proiect

or. Leova

„Cu privire la casarea unor mijloace
fixe uzate, aflate Ia balanţa instituţiilor

/ \

subordonate Direcţiei învăţământ a 
Consiliului Raional Leova”

în conformitate cu art. 43 alin. (1), lit. c) a Legii „privind administraţia publică 
locală” nr. 436-XVI din 28.12.2006, Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, 
raportate la mijloace fixe aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 cu 
modificările şi completările ulterioare, demersul Direcţiei învăţământ nr. 01-8-310 din 
24.11.2020, în temeiul procesului - verbal nr. 01 din 11.11.2020 al Comisiei pentru casarea 
mijloacelor fixe ale DÎCR Leova, Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, 
Consiliul Raional Leova,

D E C I D  E:

1. Se permite Direcţiei învăţământ a Consiliului raional Leova, casarea mijloacelor fixe 
uzate cu termen de exploatare expirat în suină de 294.242,95 lei (Aparatul Direcţiei, 
Anexa 1 -  246464,77 lei; Serviciul Asistenţă Psihopedagogică, Anexa 2 -  7750 lei; 
Căminul pentru liceeni, Anexa 3 -  40028,18 lei) care sunt luate la evidenţă contabilă 
în instituţiile din subordine, deoarece nu mai pot fi reparate şi folosite.

2. Se permite Direcţiei învăţământ a Consiliului raional Leova, comercializarea 
metalului uzat rezultat în urma casării mijloacelor conform legislaţiei.

3. Contabilul-şef al Direcţiei învăţământ a Consiliului raional Leova, va scoate din 
evidenţă contabilă mijloacele fixe şi materialele uzate conform legislaţiei.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, dlui 
Nicolae Priţcan.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului Raional

Elena Copoţ



NOTĂ INFORMA TIVĂ 
la proiectul deciziei Consiliului raional 
„Cuprivire la casarea bunurilor uzate” 

aflate la balanţa Direcţiei Invatamint CR Leova

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite
Proiectul deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate” a fost elaborat ca 
urmare a evaluării stării tehnice de către Comisia de casare a mijloacelor fixe, 
aprobată prin Ordinul şefului Direcţiei Invatamint a CR Leova nr.12,3 din 
09 noembrie 2020. Luînd în consideraţie termenii de exploatare, examinarea 
bunurilor respective, comisia a stabilit că acestea s-au uzat, devenind nefuncţionale 
şi imposibil de reparat. Ulterior, după efectuarea controlului asupra scoaterii din 
exploatare a mijloacelor fixe, au fost întocmite procesele - verbale de casare a 
mijloacelor fixe.

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Proiectul deciziei „Cu privire la casarea bunurilor uzate” conţine în anexă lista 
bunurilor uzate nr.l nr.2 nr.3, 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 bunurilor nominalizate se urmăreşte scoaterea 
de la evidenţă contabilă a acestora.

III. Consultarea publică a proiectului
In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a 
consiliului raţional Leova 
Consultări publice ale proiectelor.
Proiectul deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare 
şi propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.



REPUBLICA MOLDOVA 
CONSILIUL RAIONAL LEOVA

DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT A 
CONSIL1ULUI RAIDNAL LEOVA

MD-6301, or. Leova, str. Independenţei 3 
Tel: (0263) 2-31-05, fax: 2-31-05 

Email: dgrilv@mail.ru

â J i#M @j) i +1
PECnyEJlHKA MOJI/IOBA 

PAHOHHblH COBET JlECjBA

yn PARJIEHHE OBPA3GBAH HM 
PAROHHOFO COBETA JIEOBA

MjŢ-6301, r. JleoBa, yji. Hi-weneHfleHueH 3 
Tea: (0263) 2-3 I -05, fax: 2-3 1 -05 

Email: dgrilv@mail.ru

MMii

Ordin nr. 123 
din 09.1.1.2020

"Cu privire la instituirea comisiei de casare a 
bunurilor uzate,raportate la mijloacele fixe "

în conformitate cu prevederile pct. 6 si din Regulamentul prixjind casarea bunurilor uzate, 
raportate la mijloacele fixe aprobat prin Hotlrirea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 500 din 12 mai 1998 si în rezultatul inventarierii emit următorul:

ORDIN:

1.Se constituie Comisia privind casarea bunurilor uzate,rapo 
DICR Leova in următoarea componenţă:

Preşedintele com isie i:

Secretarul Comisiei

Membrii com isie i:

Ana Fiorea, şef adjunc

Danila Silvia- contabil

late la mijloacele fixe din cadrul 

DICR Leova;

Direcţia Invatamint

Nuca Aurelia - sef SAP

Parvan Iuiia - sef Cam nu! pentru liceeni 
Leova;

P o d it Lilia - sef SIVICF

Ana Duschin - specia 
Leova;

2. Comisia nominalizată isi va desfasura activitatea in stricta conformitate cu prevederile

PC, DICR Leova; 

is t principal DICR

Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12 m

3. Controlul executării prezentului ordin mi-l asum.

Sef DICR L

a mijloacele fixe, aprobat prin
ai 1998.

A. Gospodinov

mailto:dgrilv@mail.ru
mailto:dgrilv@mail.ru


APROBAT 
Sef DIOR Leova 

Alexandru Gospodinov

PROCES VERBAL NR. 01

a comisiei pentru casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe in urma inventarierii

la Aparatul Direcţiei Invatamint a CR Leova, Serviciul de Asistenta Psihopeifiagojica, Căminul pentru elei

din 11.11.2020

Direcţia Invatamint a CR Leova 

Direcţiei de Invatamint a CR Leova 

Director - Alexandru Gospodinov

Preşedintele comisiei: Ana Florea, directorladjurict DICR Leova;

Membrii comisiei:Danila Silvia- contabil Djrectia Invatamint;

Nuca Aurelia - Sef serviciu SAP;

Parvan iulia - sef Cămin L^ova;

Contabilitatea centralizată

instituţia

Gestionarul

Comisia compusa din

Ana Duschina - specialist

Podit Lilia - sef secţie DICR Leova;

principal DiCR Leova;

instituită prin ordinul nr. 123 din 09.11.2020 a efectuat verificarea stării mijloacelor fix. 

la Aparatul DICR Leova, Serviciul Asistenta Psihopedagojica Leova, Căminul pontrip elevi Leova 

şi a stabilit că mijloacele fixe din anexa nr.1, nr.2 şi nr.3

nu pot fi reparate, nu pot fi reutilizate sau predate altor organizaţii şi urmează a fi casate.

e, care au devenit inutilizabile

Preşedintele comisiei: 

Secretarul Comisiei 

Membrii comisiei:

Anexa nr. I


