
REPUBLICA MOLDOVA PECIIVEJIMKA MOJI/IOBA

CONSILIUL RAIONAL 
LEOVA

PAHOHHLIH COBET 
JIEOBA

D E C I Z I A n r .  2.8 proiect

din 25.02.2021 or. Leova

„Cu privire la casarea unor mijloace 
fixe uzate aflate la balanţa Liceului5
Teoretic ”M.Viteazul” s. Tomai”

în conformitate cu art. 43 alin. 1 lit. „c”, al 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. 01-8-22 din 03.02.2021, în temeiul procesului-verbal nr.l din 
11.01.2021 al comisiei pentru casarea mijloacelor fixe, Registrului actelor 
mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, Consiliul raional Leova

D E C I D E :

1. Se permite LT ”M. Viteazul” s. Tomai, casarea mijloacelor fixe uzate cu 
termen de exploatare expirat (conform anexei 1) în suma de 123055,78 lei, 
care sînt luate la evidenţă contabilă, deoarece nu mai pot fi folosite.

2. Se permite LT ”M.Viteazul” s. Tomai comercializarea metalului uzat, 
rezultat în urma casării mijloacelor conform legislaţiei.

3. Contabilul şef al LT ”M.Viteazul” s. Tomai va scoate din evidenţa contabilă 
mijloacele fixe uzate conform legislaţiei în vigoare.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina dlui Alexandru
/\

Gospodinov, şeful Direcţiei învăţământ.

Preşedintele şedinţei 
Consiliului raional Leova

Secretarul 
Consiliului raional

Avizat specialist principal Ceoric Roxana

Elena Copoţ



N O T Ă  I N F O R M A T I V Ă

la proiectul de deicizia nr.______ din ”_25” _02_ 2021

„Cu privire la casarea unor mijloace fixe uzate aflate la balanţa 
Luceului teoretic ”M.ViteazuI” s. Tomai”

1. Denumirea autorului şi după caz a participanţilor la elaborarea 
proiectului.
Condiţiile ce au impus la elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări
Autorul Proiectului de decizie n r.___este Direcţia învăţământ Leova şi

/V

L.T. ”M. Vitezu” s. Tomai în baza demersului parvenit da la DI Leova nr. 01-8- 
22 din 03.02.2021.

în conformitate cu art. 43 alin. 1 lit. „c”, al 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. 01-8-22 din 03.02.2021, în temeiul procesului-verbal nr.l din 
11.01.2021 al comisiei pentru casarea mijloacelor fixe, Registrului actelor 
mijloacelor fixe ce urmează a fi casate
2. Principalele prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie este necesar pentru casarea bunurilor uzate care nu
mai pot fi utilizate şi scoaterea de la evidenţa contabilă a acestora. Proiectul 
deciziei se prezintă comisiei consultative de specialitate, pentru avizare şi 
propunerii Consiliului raţional de a examina în şedinţa CR Leova .

3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect de decizie nu presupune cheltuieli 

financiare suplimentare din bugetul raţional.
4. Modul de încorporarea actului în cadrul normative în vigoare

Nu necesită modificări la alte acte.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 
procesul decizional, proiectul deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului 
raţional Leova.

Sef Direcţia învăţământ Leova
9 9 9

Alexandru Gospodinov
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Prin prezenta. Direcţia învăţământ a Consiliului Raional I cova. solicită 
examinarea chestiuni cu privire la casarea mijloacelor fixe şi alte materiale mm 
care se află la balanţa Instituţiei Publice Liceul Teoretic .. VI. Viteazul" conform 
documentelor anexate în cadrul şedinţei Consiliului Raional din 25.02.203 1
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