
REPUBLICA MOLDOVA PECII yKJIHKA MOJIAOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

din 03.06.2021

„Cu privire Ia vânzarea 
metalului uzat”

/V

In conformitate cu 
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 
Direcţiei Asistenta Socială si Protecţia Familiei Leova nr. 163 din 11.03.2021, 
Consiliul raional Leova,

DECIDE:

1. Se permite Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Leova vânzarea 
a 5013 kg de metal uzat, care se află la balanţa Centrului de plasament pentru 
copii separaţi de părinţi din satul Cupcui.

2. Vânzarea metalului uzat 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.

PAHOHHbIM COBET 
JIEOBA

Decizia nr. 5.8
or. Leova

art. 43 alin.(l), lit. c), art. 77 al Legii privind

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional

Contrasemnează: 
Secretarul 
Consiliului raional

Mihail Revenco
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ÎI „LUNGIJ VASILE”
RAPORT

DE CONSTATARE TEHNICO-ŞTIINŢIFIC nr. 405

întocmit 01 iunie 2021

La 31 iunie 2021, Lungu Vasile, expert particular, a înregistrat de
mersul depus din partea Direcţiei Asistenta Sociala Leova, de solicitare 
a efectuării expertizei automerceologice asupra cisternei de metal pen
tru pastrarea pacurei, anul fabricării 1975.

Sediul: or Leova, Independentei,3

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 39 ani, ca 
expert 12 ani.

Pentru efectuarea raportului de constatare se înaintează urmă
toarea întrebare:

1. De stabilit valoarea cisternei din metal, pentru pastrarea pacurei, anul 
fabricaţiei 1975.

Materialele puse la dispoziţie:

1. Cisterna di metal, anul fabricării-1975
2. Demersul din partea Direcţiei Asistenta Sociala, Leova
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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. MeTonnnecKne peKOMei-wauroi no npoBeueHmo HesaBHCHMon 
TexHuuecKon 3KcnepTH3Bi TpancnopTHoro cpencTBa. MocKBa - 2005 r.

3. Idojio^eune o nopauice npoBeueimM cyuednon aBTOTOBapoBenuecKOH 
3KCriepTH3BI TpaHCnOpTHblX CpeUCTB C H3MeHei-IHHMH n /io n o ji h ehha mh .
/ţoneuK I999r, Khcb - 200 lr.

4. Catalog-ghid cu preţurile pentru automobilele noi şi foste în folosinţă, 
06/2006, SUPERSCHWACKE LISTE, ediţia EUROTAX.

Investigaţii

In baza demersului din partea Direcţiei Asistenta Sociala Leova, la 
data de 31.05.2021 a fost prezentata pentru evaluare o cisterna din metal 
pentru pastrarea pacurei, proprietate a Direcţiei Asistenta Sociala Leova.

In rezultatul examinării de facto la data prezentării cisternei s-a 
constatat starea tehnică. Cisterna este confecţionată din metal si era 
instalata pe suport din beton sub cerul liber. In rezultatul acţionarii 
factorilor climatericiţploi, zapada, ceata) cisterna a fost supusa uzurii. In 
procesul exploatării cisterna are suduri si este deformata.

Cisterna pentru pastrarea pacurii, fostă în exploatare în stare de în
treţinere tehnică nu corespunde normativelor tehnice de exploatare. Poate 
fi realizata ca metal uzat.
O cisterna in stare buna de exploatare de acelaşi volum si aceiaşi capacita

te, ca cisterna prezentata pentru evaluare poate constitui 39164 lei. 
Determinarea costului se efectuează conform formulei:

C o ct.=( P t+T v ) * K * ( 1 ± K k/ 10 0) * (i 1 ±H,c/10 0) * ( 1 ±K s/10 0),

Pt- preţul unitatii fost în folosinţă de acelaşi an de producere.
K - coeficient de corectare a costului cisternei, ţinând cont de particulari

tăţile peţii. K=0,8.
Kk- coeficient de corectare a costului cisternei , coeficientul de corectare. 

Fk= -20 0%.
JXc- procent de mărire (scădere) a preţului, ca urmare a condiţiilor cores

punzătoare de păstrare şi exploatare fţc= -20 %.
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Tv -  echivalentul mărimii accizelor vamale, impozitelor şi taxelor: con
form Legii Bugetului la vămuirea unei motorete, taxele constitui: Tv= 0

Kk- coeficient suplimentar de corectare a costului cisternei, ţinând cont că 
are urme de reparaţie prin sudare, rs=  - 25%.

Costul cisternei din metal, pentru pastrarea pacurei, fabricata in anul 
1975, la data de 01.06.2021, poate constitui:

C= (39164+0)*0,8*( 1-20/100)*( 1-20/100)*(1 -25/100) -  15039 lei.

1. Valoarea cisternei pentru pastrarea pacurei, fabricate in 
anull975, Sa data de 01,06.2021 poate constitui: 15037

Legitimaţie de expert judiciar de gradul trei nr. 62 din 16.12.2008.

lei.
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Lungu Vasile
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