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din 03,06.2021 or. Leova

„Cu privire la vânzarea 
unui mijloc de transport 
al IMSP CS Iargara”

în conformitate cu art. 43 alin.(l), lit. c), art. 77 al Legii privind 
Administraţia Publică Locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 18 al Legii privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007, demersul 
Instituţiei Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Iargara nr. 17 din 
25.03.2021, Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se permite Instituţiei Medico Sanitare Publice Centrul de Sănătate Iargara 
vânzarea autocamionului de marca ”UAZ-3962”, număr de înmatriculare LV 
AB 678, anul fabricării 1991, caroseria 5930, motor N-10406938, şasiu N-4096613 
culoare hachi, care se află la balanţa IMSP CS Iargara, deoarece este în stare 
tehnică nesatisfăcătoare.

2. Vânzarea bunului se va efectua în conformitate cu Regulamentul privind 
licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 136 din 
10.02.2009.

3. Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în seama dlui Nicolae Priţcan, 
preşedintele raionului Leova.

CONSILIUL RAIONAL
LEOVA

Decizia nr. 5.7

Preşedintele şedin 
Consiliului raion

Contrasemnează
Secretarul
Consiliului raional

Mihail Revenco
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII,MUNCII SI PROIECŢIEI 
SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ CEN TRUL DE SĂNĂTATE IARGARA

MD -  6321, or.Iargara, r. Leova; tel. 0(263) 63-1-60,fax. 0(263) 64-2-
06, e-rnail: csiareara(o)ms.md

Nr.17.dill25.03.2021 Preşedintelui Raionului Leova
D-nul Pritcan Nicolaie 

Consiliul Raional Leova

D E M. R S

1MSP CS largam vine cu rugămintea de a permite vinzarea 
autocamionului de model UAZ 3962 numărul de Înmatriculare 
LVAB 678 anul producerii 1.991 din cauza imposibilităţii 
expluatarii acestui autovehicol si expirării termenului de 
exploatare.
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ÎI „LUNGU VASILE”

RAPORT
DE CONSTATARE TEII.MCO-Ş IIINŢIFIC nr.331

întocmit 21 octombrie 2019

La 21 octombrie 2019, Lungu Vasile, expert particular, a înregistrat 
demersul din partea IMSP Centrul de Sanatate Iargara de solicitare a 
efectuării expertizei automerceologice asupra autocamionului de model 
UAZ 3962, număr de înmatriculare LVAB678, anul producerii 1991.

Sediul: or. Iargara,r-1 Leova,RM.

Expertiza este efectuată de către expertul particular:

1. Lungu Vasile -  studii superioare tehnice, expert judiciar de 
categorie trei,calificaţia injiner mecanic, specialitatea injiner 
mecanic, expert automerceolog, stagiul de muncă 38 ani, ca 
expert 10 ani.

Pentru efectuarea raportului de constatare se înaintează urmă
toarea întrebare:

De stabilit valoarea autocamionului de model UAZ 3962 numărul 
de înmatriculare LVAB678, anul producerii 1991.

Materialele puse la dispoziţie:

1. Autocamion UAZ 3962, n/î LVAB678
2. Certificat de înmatriculare- seria 02BC, nr.018603, el.27.06.1995
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Date despre autocamion:

1. marca,modelul -  Uaz 3962
2. anul de fabricaţie -  1991
3. motor N -  10406938
4. şasiu N- 4096613
5. caroseria -5930 
5.culoarea -  hachi

Bibliografie

1. Instrucţiune cu privire la efectuarea expertizelor judiciare auto- 
merceologice la Institutul Republican de Expertiză Judiciară şi Crimi
nalistică de pe lângă Ministerul Justiţiei RM;

2. MeTommecKHe peKOMermauHH no npoBeneHHio He3aBHCHMOH 
TexHHHecKon 3KcnepTH3bi TpaHcnopraoro cpe^CTBa. MocKBa - 2005 r.

3. riojiO/KeHne o nopanue npoBeneHna cyneOHon aBTOTOBapoBennecKon
3KCnepTH3BI TpaHCnOpTHBIX CpenCTB C H3MeHeHHHMH H AOnOJIHeHHHMH.

JJoHepK 1999r, KneB - 200Ir.
4. Catalog-ghid cu preţurile pentru automobilele noi şi foste în folosinţă, 

06/2006, SUPERSCHWACKE LISTE,, ediţia EUROTAX.

Investigaţii
a

In baza demersului din partea IMSP Centrul de Sanatate Iargara, la 
data de 21.10.2019 a fost prezentat pentru evaluare un autocamion de

A  __

model Uaz 3962, proprietate a IMSP Centrul de Sanatate Iargara , ce se 
confirmă prin certificatul de înmatriculare seria 02BC, nr.
018603,eliberat pe 27.06.1995.

/\

In rezultatul examinării de facto la data prezentării autocamionului 
s-a constatat starea tehnică, complectarea lui.Autocamionul staţionează 
timp de trei ani în boxa, nu funcţionează, este complectat, defectat şi nu 
corespunde cerinţelor tehnice de exploatare. Maşina are degradări ale 
vopselei cu urme pronunţate de rugină aparentă, pneurile sunt uzate 
neuniform, motorul, cutiea de viteze, arborele cardanic sunt montate pe 
rama autoturismului. Autocamionul prezintă:
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- motorul de model 3M3-4022-10 este montat pe rama automaşinei
cu urme de ulei pe părţile superioare şi laterale ca urmare a 
scurgerilor de ulei pe lîngă capacul distribuţiei,al chulasei şi 
garniturilor de etanşare.Numărul motorului indicat în certificatul 
de înmatriculare 10406938 -corespunde.Motorul necesită 
reparaţie capitala.

- cutia de viteze este montată şi are scurgeri de ulei pe carcasă.
- puntea din spate este în complect dar are scurgeri de ulei pe la 

presetupa de rulment şi este acoperită pe toată suprafaţa de 
rugină.

- rama autocamionul nu are locuri sudate, dar are deformări.
- caroseria necesita reparaţie,în cabină scaun şofer,scaune pasager, 

tapiţeria deteriorată şi murdară.
- Cauciucurile- uzura fizică este de 80%, la puntea din faţă sunt 

uzate neuniform.
- joc mare la volanul direcţiei.
- dispozitivele de la transmisie şi frînare nu sunt verificate din 

motivul că automaşina staţionează.
- acumulatorul lipseşte.
- sistemul de iluminare şi semnalizare este în complect.
- autocamionul are degradări ale vopselei, pierdere a luciului, cu 

urme pronunţate de rugină aparentă şi zgîrieturi.

Autocamionul de model Uaz 39629 se califică, ca unitate de transport 
fostă în exploatare în stare de întreţinere tehnică nesatisfăcătoare.

Conform anexei la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare 
nr. 13/1 din 03.04.2008, coeficientul de uzură corespunzător stării de în
treţinere a mijlocului de transport la termenul de exploatare de peste 15 ani 
constitue 85 %.

Determinarea costului mijlocului de transport se efectuează conform formulei

CocT.=Pt*K*r/100*(l±Cd/l00)*(l±Dc/100), unde:

Pt- preţul mijlocului de transport fost în folosinţă de acelaş an de produce
re , distanţa parcursă şi complectaţie .Preţul autocamionului de model 
Uaz 3962 ,devamat şi înregistrat, constituie 199800 lei.

T -indicile procentual al costului mijlocului de transport. Pentru mijlocul 
de transport cu termenul de exploatare pestei 1 ani în stare de întreţinere
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satisfăcătoare, coeficientul de uzură este de 85%, indicile procentual al 
costului constitue: F= 100 -  85 = 15%. '

199800*0.23=45954
K - coeficient de corectare a costului mijlocului de transport, ţinând cont 

de particularităţile pieţii. K = 0,50.
Cd- coeficient de corectare a costului mijlocului de transport după distanţa 

parcursă (km). Distanţa parcursă a autocamionului nu este stabilită, coe
ficientul de corectare, persoana juridica T k =  - 50%.

J[c- procent suplementar de majorare(micşorare) a costului mijlocului de 
transport, în dependenţă de condiţiile de îngrijire, păstrare şi exploata
re , persoana juridica Jţc= -50 %.
Costul autocamionului de model Uaz 3962, anul fabricării 1991, 

numărul de înmatriculare LVAB678, la data de 21.10.2019, poate con
stitui:

C= 45954*0,5*(1-50/100)*(1-50/100) = 5744 lei

CONCLUZII

1. Valoarea autocamionului de model UAZ 3962 cu numărul 
de înmatriculare LVAB678, la data de 21.10.2019 poate 
constitui: 5744 ( cinci mii şapte sute patruzeci si patru ) lei.

Documentul prezent fără ştampilă nu este valabil.
Legitimaţie de expert judiciar de gradul trei nr. 62 din 16.12.2008.
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CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE 
REGISTRATION CERTIFICATE

Numărul mmatrlcu
r 0 1 8 6 ,0 3  Wf LWÎB6 7 8

y
Registratîon" nPmBer

Marca, modelul 
Mărit, model':, \

.;u ;a z-3 ? 6 2

Tip de autovehicul 
Type of the vehicle

AUTOCAMION
Anul fabricării .......................l . ? ? l ,
Production-year

Motor. N.l> . . . .  
Engine
Caroseria Nr. 
Body

rfe- Şasiu Nr.
• Cnassls

Culoarea
Colo.ur

10406938

'» 5 9 3 0
-■■ ■ I ■ «

'..4Q? 6613
HACH.I.

•t\ t

M

_ Masa totală .(kg)
* *  Total weight
p ; Masa fără înpărf®ţură (kg)
-??:■ Unladen masş

Capacitatea cilindrică (cm cub) 
Cylinder capacity
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