
  Republica Moldova             Республика Молдова  
  CONSILIUL        СОВЕТ
  MUNICIPAL BĂLŢI     МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

                 

DECIZIA
РЕШЕНИЕ

nr. _____
din ____________ 2021

Proiect

Cu privire la autorizarea casării mijloacelor
fixe, ce se află în administrare operativă a
Centrului  comunitar  pentru oameni  în  etate
«Respirația a două»

În conformitate cu art. 14 din Legea RM privind administraţia publică locală nr. 436-XVI
din 28.12.2006, Legea RM privind decentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006,
Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului RM nr. 500 din 12.05.1998 “Cu
privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe”
cu  modificările  ulterioare,  conducîndu-se  de  Regulamentul  privind  modul  de  posesiune,  de
folosinţă şi de dispoziţie asupra Patrimoniului proprietate municipală pe teritoriul municipiului
Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălţi nr. 16/23 din 24.12.2012 cu modificările şi
completările ulterioare, în baza adresării Centrului comunitar pentru oameni în etate «Respirația a
două» nr. 18 din  16.02.2021 și în scopul reglementării procedurii de casare a mijloacelor fixe
proprietății municipale,-

Consiliul municipal Bălţi DECIDE:

1. Se  autorizează  Centrul  comunitar  pentru  oameni  în  etate  «Respirația  a  două»  să  caseze
mijloacele fixe, aflate în administrare operativă instituţiei, conform anexei.

2. Centrul comunitar pentru oameni în etate «Respirația a două»  în decurs de o lună va lua la
evidenţă materialele obţinute în rezultatul casării, conform legislaţiei Republicii Moldova, în
vigoare şi va prezenta primarului municipiului Bălţi darea de seamă cu privire la rezultatele
casării.

3. Se împuternicește primarul al municipiului Bălţi să efectueze modificările corespunzătoare în
registrul  patrimoniului  public,  în  conformitate  cu  legislaţia  în  vigoare,  după  executarea
punctului 2 al prezentei decizii.

4. Prezenta decizie poate fi contestată la Judecătoria Bălți (sediul Central, str.Hotinului, nr.43)
în termen de 30 zile de la data comunicării, potrivit prevederilor Codului administrativ al
Republicii Moldova nr. 116/2018.

5. Controlul asupra executării  prezentei  decizii  se pune în sarcina comisiilor consultative de
specialitate  pentru  gospodărie  municipală,  administrarea  bunurilor  şi  protecţia  mediului,
activitatea financiar-economică, drept şi disciplină.

Preşedintele şedinţei III
ordinare a Consiliului mun. Bălţi

Contrasemnează:
Secretar al Consiliului mun. Bălţi             Irina Serdiuc



   Anexa 
la decizia Consiliuilui mun. Bălţi

Nr. ________ din ___________2021

Registrul 
mijloacelor fixe, ce urmează a fi casate din administrarea operativă 

Centrului comunitar pentru oameni în etate «Respirația a două»
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Valoarea
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Gradul
amorti-
zării/

uzurii,
%

Note

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Компьютер PC  intel (MB G31D-
M7/HDD160Gb/FDD/ без ОЗУ)

01360024 2008 3991,56 0,00 148471 3 года 3991,56 3991,56 100%

2
Счетчик Воды 01360011 2008 585,00 0,00 149028 5 лет 585,00 585,00 100%

3 Компьютер PC  intel (MB G31 
D-M7 / HDD 160Gb/FDD/ без 
ОЗУ)

01360025 2008 3991,56 0,00 148471 3 года 3991,56 3991,56 100%

4
Ноутбук НР 550 №13 01360002 2008 7999,00 0,00 148471 3 года 7999,00 7999,00 100%

5
тонометр 01630007 2008 180,00 0,00 168467 2 года 180,00 180,00 100%

6
Комплект постельного белья 01630061 2008 1854,00 0,00 169404 3 года 1854,00 1854,00 100%

TOTAL 18601,12 18601,12 18601,12








