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DECIZIE
mun. Hînceşti

din 26 martie 2018

nr. 02/20

Cu privire la autorizarea casării
unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe
aflate în posesia şi folosinţa Centrului de Sănătate Hînceşti
Avînd la bază actele de casare întocmite de comisia de casare din cadrul CS
Hînceşti şi hotărîrea comisiei raionale consultative privind evidenţa şi gestionarea
patrimoniului nr.2/2 din 14.03.2018 cu privire la avizarea casării, conducîndu-se de
prevederile pct.pct. 8 şi 10 ale Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate
la mijloacele fixe aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998, şi în temeiul
art.art. 43, 46 alin. (1) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică,
Consiliul Raional Hînceşti DECIDE:
1. Se autorizează casarea mijloacelor fixe aflate în posesia şi folosinţa CS Hînceşti,
conform Registrului actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (anexa nr. 1);
2. Se pune în sarcina şefului-interimar al CS Hînceşti, dna Natalia SAHAROV, să
asigure îndeplinirea acţiunilor de casare în conformitate cu Regulamentul privind
casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 500 din 12.05.1998.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui
raionului, dl Ghenadie BUZA.
Preşedintele şedinţei
Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Igor EREMIA

Elena MORARU TOMA

Anexa
La Decizia Consiliului Raional Hînceşti
Nr.02/20 din 26.03.2018

Autorizaţia de casare nr.________ din ___________ 20___
___________________________________________________
Registrul
actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate
Aparatul preşedintelui raionului Hînceşti
Nr.
d/o

Denumirea
şi marca
mijlocului
fix

Numărul
Data
Costul
Valoade
punerii
de
rea
inventar
în
intrare/ reziduală/
sau de funcţiune valoarea rămasă
stat
iniţială, probabilă,
lei
lei

1
2
3
4
1 Televizor
99138600 2012
2 Electrocardiograf 1396235 2006

5
9981
0
17547.15 0
27528.15 0

6

Codul
de
clasificare

7
2.3.2.2.9.3
2.1.25.1

Durata
de
Amorti- Valoarea Gradul
utilizare/
zarea/ contabilă/ amortifuncţionare uzura
de bilanţ, zării/ Note
utilă
calculată,
lei
uzurii,
(norma
lei
%
anualăde
amortizare/
uzură),
ani (%/an)

8
3-5
8-10

9
10
9981
0
17547.15 0
0
27528.15

11
100 %
100 %
100 %

Notă:
Uzura calculată a mijloacelor fixe, puse în funcţiune pînă la 1 ianuarie 2004, precum şi uzura calculată a mijloacelor
fixe, pentru care durata de funcţionare utilă (norma anuală de amortizare) a fost modificată pe parcursul utilizării lor,
conform politicii de contabilitate a întreprinderii, se reflectă în Registru în rînduri separate pentru fiecare perioadă şi
se sumează.”;

Contrasemnează:
Secretarul
Consiliului Raional Hînceşti

Elena MORARU TOMA
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