
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL                СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. 14/23 

din 27.09.2022 

 

 

 

  

Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe,  

ce se află în administrare ÎM «Gospodaria Specializată 

Auto din Bălți» cu drept de gestiune economică 

 

În conformitate cu art.14 din Legea RM privind administraţia publică locală Nr. 436-XVI 

din 28.12.2006; Legea RM privind descentralizarea administrativă Nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

Legea RM privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007; 

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 modificări şi completări ulterioare, în baza adresării ÎM 

«Gospodaria Specializată Auto din Bălți» nr. 123 din 29.07.2022, – 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se permite Întreprinderii Municipale ÎM «Gospodaria Specializată Auto din Bălți» să caseze 

mijloacele fixe ce se află în administrarea întreprinderii cu drept de gestiune economică, 

conform anexei. 

2. Întreprinderea municipală «Gospodaria Specializată Auto din Bălți», în decurs de o lună, va 

lua la evidenţă materialele obţinute în rezultatul casării, conform legislaţiei Republicii 

Moldova, şi va prezenta primarului municipiului Bălţi darea de seamă cu privire la 

rezultatele casării.  

3. Se împuternicește primarul 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 de 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, 

pentru activități economico-financiare, pentru drept şi disciplină. 

 

 

Preşedintele şedinţei a XIV 

ordinare a Consiliului 

municipal Bălţi                   Nicolai Cornieț   

 

 

 

Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului 

municipal Bălţi                       Irina Serdiuc 



Anexa  

la decizia Consiliului mun. Bălţi 

nr. 14/23 din 27.09.2022 

 

 

Registrul 

mijloacelor fixe, care urmează a fi casate 

ÎM «Gospodaria Specializată Auto din Bălți» 

 

 

d/o 
Denumirea și marca 

mijlocului fix 

Număr de 

inventar 

Data 

punerii în 

funcțiune 

Costul de 

intrare/valoarea 

inițială, lei 

Valoarea 

reziduală/ră

masă 

probabilă, lei 

Codul de 

clasificare 

Durata de 

utilizare 

funcționare 

utilă (norma 

anuală de 

amortizare/uz

ură), ani 

(%/an) 

Amortizarea/

uzura 

calculată, lei 

Valoarea 

contabilă/de 

bilanț, lei 

Gradul 

amortizării/

uzurii, % 

Note 

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

1 
Computator 

Laptop 
1669 2009 8325,00 0,00 852719000 3 8325,00 0,00 100% - 

2 

Transporter 

Volkswagen 

BLCA621 

1700 - 74208,00 0,00 8702 8 74208,00 0,00 100%  

 TOTAL   82533,00    82533,00    
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