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NOTĂ INFORMATIVĂ 
la proiectul deciziei Consiliului raional 
„Cu privire la casarea bunurilor uzate”
Aflate la balanţa Gimnaziului Cupcui

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 directorului Gimnaziului Cupcui nr. 15 din 02.XI.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. 1 în care sunt incluse date cu privire la data punerii în funcţiune, 
costui 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
în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 1,3 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.

Directorul gimnaziului Tatiana Revenco
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din 02.11.2020

„Cu privire la crearea comisiei 
pentru casarea bunurilor uzate 
reportate la mijloace fixe şi altor 
materiale în urma inventarierii 
în gimnaziul Cupcui"

în temeiul inventarierii efectuată în gimnaziul Cupcui în perioada 28-30 octombrie 

2020 de către comisia de inventariere şi conform deciziei acestei comisii pentru 
necesitatea de casare a unor mijloace fixe emit următorul

ORDIN;
De creat comisia pentru casarea bunurilor reportate la mijloace fixe şi altor materiale 

în urma inventarierii ia gimnaziul Cupcui în următoare componenţă:

Preşedintele comisiei:
Hirtop Valentina -  îvvăţător la clasele primare

Membrii comisiei:
A

Olaru Svetlana -  specialist principal, metodist OLSDI Leova 
Cmcerescu Vădim-intendentul gimnaziului 
Vasilieva Tatiana - contabil şef al gimnaziului 
Susan Nina -  director adjunct pentru instruire 

Fonari Natalia- preşedintele Senatului Părinţilor al gimnaziului

Executarea prezentuluui ordin mi -o  asum
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Aprobat

PROCES VERBAL NR. 01

a comisiei pentru casarea bunurilor uzate, reportate la mijloace fixe sTaltor 
materiale in urma inventarierii ia Gimnaziul Cupcui din 22 noembrie 2020

Comisia compusă din:

Membrii comisiei :

Preşedintele comisiei: Plirtop Valentina -îw ăţător

Olaru Svetlana -- specialist principal DÎCR 
Crucerescu Vădim - intendent 
VasilievaTatiana - contabil 
Susan Nina -  profesor 
Fonari Natalia -  preşedintele SP

Formata prin ordin nr. 15 din 02,11,2020 a efectuat verificarea stării mijloacelor 
fixe, care au devenit inutilizabile si a stabilit ca mijloacele fixe din anexe nr. l nu 
pot fi reparate, nu pot fi realizate sau predate altor organizaţii si urmeaza fi casate.

Preşedintele comisiei 

Membrii comisiei

Hîrtop Valentina - învăţător

iV Olaru Svetlana -  specialist principal DÎCR

M  Crucereccu Vădim - intendent

Vasilieva Tatiana ~ contabil

Al fyuAOU Susan Nina - profesor

Fonari Natalia -  preşedintele SP



„Anexa nr. 1 
la Regulamentul privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la 
mijloacele fixe

Autorizaţia de casare nr. ____ d in ___________ 20

(semnătura persoanei responsabile, ştampila autorităţii)

Registrul
actelor mijloacelor fixe ce urinează a fi casate

^Gimnaziul Cupcui__________
(denumirea întreprinderii)

Nr.
d/o Denumirea 

şi marca mijlocului 
fix

Numărul
de

inventar 
sau de 

stat

Data
punerii

în
funcţiune

Costul
de

intrare/
valoarea
iniţială,

lei

Valoa
rea

reziduală/
rămasă

probabilă,
lei

Codul
de

clasifi
care

Durata
de

utilizare/ 
funcţionare 

utilă 
(norma 
anualăde 

amortizare/ 
uzură), 

ani (%/an)

Amorti
zarea/
uzura

calculată,
lei

Valoarea 
contabilă/ 
de bilanţ, 

lei

Gradul
amorti
zării/
uzurii,

%

Note
unitatea

de
măsură/

cantitatea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mixer 31460001 2016 500 0 148471 3 500 100 buc/1
2 Frijider Atlant 31460002 2007 6100 0 148418 7 6100 100 buc/1
3 Centru muzical 31460004 2011 790 0 148520 S 790 100 buc/1
4 Imprimanta 31460007 2012 4930 0 148471 3 4930 100 buc/1
5 Cartuş xerox 31460048 2005 2040 0 148471 3 2040 100 buc/3
6 Boier 31460040 2013 2102 148433 . 6 2102 100 buc/1
7 Ciainic 31460029 2015 230 0 148527 3 230 100 buc/1
8 Periferice 31460023 2015 850 0 148471 3 850 100 buc/1
9 Maşina de carne 31460012 20.14 1500 0 148471 3 1500 100 buc/1
10 Bloc de sistem 31460018 2008 6200 0 148471 3 6200 100 buc/2
11 Monitor 31460025 2004 2000 0 148471 3 2000 100 bic/1
12 Monitor pfilips 31460013 2004 2600 0 148471 3 2600 100 buc/1
13 Cuer p/t haine 31660018 2014 52 0 148521 5 52 100 buc/1
14 Cuer p/t haine 31660019 2005 552 0 148521 5 552 100 buc/2
15 Fer de calcat 31460005 2017 900 0 16940330 3 900 100 buc/2

TOTAL 31346 31346

Directorul gimnaziu 1 ui TatianaRevenco



SRL „Connection Technology,, 
Act de defectare

La adresarea clientului: Gimnaziu Spiridon Oglinda_______ r.Leova,$,Cupcui______ , în urma
diagnosticării mijloacelor fixe :

1. Imprimanta - 1 buc
2. Cartuş -  3buc
3. Tastiera(Periferice) -  1 buc
4. Moitor -  1 buc
5. Monitor Philips -  1 buc
6. Bloc de Sistem -  2 buc

colaboratorii companiei SRL „Connection Technolgy,, , au verificat şi au efectuat lucrările necesare şi 
au constatat următoarele:

s-a făcut testarea pentru toate piesele şi s-a depistat că starea fizica si morala nu mai permite 
reparaţia rentabila a acestor.

data : ___________

Client: : _________ _________

SRL „Connection Technology „


