
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL MUNICIPAL CAHUL 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

КАХУЛСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 

din 28 iulie 2017                                                                            nr.6/7(20/7)-XXV 

  

Cu privire la casarea mijloacelor fixe.  

 

 În temeiul art.4 alin.(1) lit.g) și lit.h), art.13 alin.(3) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 

28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.b) din Legea R.Moldova 

nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Hotărîrii Guvernului 

R.Moldova nr.500 din 12.05.1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor 

uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe”, în baza concluziilor actelor de defectare, ţinînd 

cont de gradul înalt de uzare şi starea fizică deteriorată a mijloacelor fixe, luînd în considerație 

avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul municipal Cahul. 

 

D E C I D E : 

 

  1. Se permite casarea mijloacelor fixe conform anexei. 

 2. Se constituie comisia pentru decontarea mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale  în 

următoarea componenţă:          

          Președintele comisiei: 

Romaniuc Tatiana - viceprimarul municipiului Cahul; 

          Membrii comisiei: 

Baragan Olesea                  - contabil-șef al Primăriei municipiului Cahul; 

Covaliova Maria - conducătorul grupului de evidență și control a bunurilor materiale al 

contabilității Primăriei municipiului Cahul; 

Doneva Lidia - contabil-superior al grupului de evidență și control a bunurilor material 

al contabilității Primăriei municipiului Cahul; 

Onos Raisa - șeful grupei gestionare a Primăriei municipiului Cahul; 

Arsenii Rodica - arhitect-şef al municipiului Cahul: 

Advahov Tinna - consilier municipal; 

Vrabii Anton - consilier municipal. 
 

            3. Contabilitatea Primăriei municipiului Cahul (contabilul-șef – dna Baragan Olesea) va 

lua la evidență materiale utile obținute în urma casării. 

            4. Responsabili de îndeplinirea prezentei decizii se desemnează contabilul-șef al 

Primăriei municipiului Cahul, dna Baragan Olesea, şi şeful grupei gestionare a Primăriei 

municipiului Cahul, dna Onos Raisa. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama primarului 

municipiului Cahul, dl Dandiş Nicolae, şi comisiei consultative de specialitate a Consiliului 

municipal Cahul pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, 

business şi atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

 

 

Preşedintele şedinţei  

Consiliului municipal Cahul        Sergiu RENŢA 

  

Contrasemnează: 

Secretarul-interimar  

al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului municipal Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO



