
ANUNȚ 

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie 

Direcția Generală Învățământ Cantemir inițiază, la data de 24 noiembrie 2022, ora15:00, cu 

prezența fizică și în format online accesând linkul https://meet.google.com/hts-dchz-

rgw?pli=1&authuser=0 , consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale unor Instituții Publice de învățământ din 

subordine, proiect care urmează a fi examinat în ședința ordinară a consiliului raional din 

08.12.2022.  

 Scopul proiectului este scoaterea din circuitul economic al instituțiilor a bunurilor uzate prin 

punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la 

mijloace fixe ale unor Instituții Publice de învățământ din subordine. 

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este aprobarea de către fondator a 

actelor pentru casare a bunurilor ale unor Instituții Publice de învățământ din subordine. 

Prevederile de bază ale proiectului sunt:  

01. Se ia act de nota informativă privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale unor 

Instituții Publice de învățământ din subordine, prezentată de dna Tatiana CECHIR, șef DGÎ (se 

anexează). 

02. Se casează mijloacele fixe ale unor Instituții Publice de învățământ din subordine conform 

anexei. 

03. Se aprobă registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).   

04. Se aprobă procesul-verbal de casare a mijloacelor fixe ale unor Instituții Publice de învățământ 

din subordine (forma nr. MF-4 (buget) . 

Beneficiariil proiectului de decizie sunt următoarele Instituții Publice de învățământ din 

subordine: Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir, Gimnaziul „A. Pușkin” or. Cantemir, 

Gimnaziul „M. Eminescu” s. Baimaclia, Centrul de creație a copiilor Cantemir, Școala Sportivă 

Cantemir. 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt 

actele de casare aprobate și proceduri administrativ-financiare de trecerea la rebut a bunurilor uzate 

organizate în unele Instituții Publice de învățământ din subordine. 

 Impactul estimat al proiectului de decizie este casarea bunurilor uzate și scoaterea din 

circuitul economic al Instituțiilor Publice de învățământ din subordinea DGÎ:  

Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir – suma 92679,52 lei;  

Gimnaziul „A. Pușkin” or. Cantemir – suma 55254,10 lei; 

Gimnaziul „M. Eminescu” s. Baimaclia – suma 3500 lei; 

Centrul de creație a copiilor Cantemir – suma 11509,50 lei; 

Școala Sportivă Cantemir – suma 30101 lei. 

Proiectul de decizie cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale unor 

Instituții Publice de învățământ din subordine este propus spre examinare în rezultatul analizei 

evidenței economico financiară a bunurilor și constatarea gradului de uzură avansat al bunurilor, 

care au fost incluse în registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate. 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu prevederile  Regulamentul privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998. 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi 

expediate până la data de 23.11.2022, ora 17:00, la adresa de e-mail tatianacechir@gmail.com, la 

numărul de telefon 027322777, sau pe adresa poștală a sediului Direcției Generale Învățământ 

Cantemir: MD 0037, or.Cantemir, str. Trandafirilor nr.2, et.V, incinta Consiliului raional 

Cantemir. 

Proiectul deciziei ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale 

Instituțiilor Publice de învățământ din subordine” și nota informativă sunt disponibile pe pagina 

web oficială http://cantemiredu.md/transparenta-decizionala/ sau la sediul Direcției Generale 

Învățământ Cantemir, situat pe adresa str. Trandafirilor 2. 
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Republica Moldova                                      Республика Молдова 

Consiliul Raional                                               Районный Совет 

Cantemir                                                            Кантемир 

 
                                             D E C I Z I E                              PROIECT               

nr.05/-XXVII                                                                                din 08.12.2022                                                                                 

or. Cantemir 

 

       Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe 

        ale unor Instituții Publice de învățământ din raionul Cantemir 

 

  În  temeiul art. 43, aliniatul (2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436/2006, 

Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Hotărârii Guvernului Republicii 

Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, 

raportate la mijloacele fixe”, examinând demersul direcției generale învățământ, avizele comisiei 

consultative de specialitate drept, disciplină și culte, comisiei consultative de specialitate finanțe, 

buget, activități economico-financiare și construcții, comisiei consultative de specialitate probleme 

sociale: învățământ, cultură, protecție socială, sănătate publică, muncă, activități social-culturale 

și turism, Consiliul Raional Cantemir, 

        

                                                     D E C I D E: 

 

01. Se ia act de nota privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe ale unor Instituții 

Publice de învățământ, prezentată de dna Tatiana CECHIR, șef DGÎ (se anexează). 

02. Se casează mijloacele fixe ale următoarelor Instituții Publice de învățământ: Gimnaziul 

„M. Eminescu” or. Cantemir la suma de 92679,52 lei, Gimnaziul „A. Pușkin” or. Cantemir 

la suma de 55254,10 lei, Gimnaziul „M. Eminescu” s. Baimaclia la suma de 3500 lei, 

Centrul de creație a copiilor Cantemir la suma de 11509,50 lei, Școala Sportivă Cantemir 

la suma de 30101 lei. 

03. Se aprobă registrele actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate (se anexează).   

04. Se aprobă procesele-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Instituțiilor Publice de 

învățământ din raionul Cantemir (forma nr. MF-4 (buget) . 

05. Executarea deciziei se pune în sarcina dnei Tatiana CECHIR, șef DGÎ. 

06. Despre executarea deciziei în cauză va fi informat Consiliul Raional la  ședința ordinară 

din trimestrul  II, anul 2023. 

07. Decizia în cauză se aduce la cunoștința factorilor interesați și publicului în termen de 10 

zile prin înmânare, expediere, afișare pe panoul informativ, publicarea pe pagina web a 

consiliului raional și în Registrul de stat al actelor locale. 

08. Controlul executării deciziei în cauză se pune în sarcina comisiei consultative de 

specialitate finanţe, buget, activităţi economico-financiare şi construcţii.  

09. Decizia poate fi contestată la Judecătoria Cahul, sediul Cantemir în termen de 30 de zile  

de la data comunicării potrivit prevederilor Codului Administrativ nr.116/2008. 

 

Preşedintele şedinţei                                           _______________________    

  Contrasemnat: 

Secretar al  Consiliului Raional                          Ludmila ŢURCANU 

Avizat la legalitate:Aliona ENACHI _________________ 

Specialist principal aparatul președintelui raionului 

Coordonat:Veaceslav COZMA__________________ 

șef direcție finanțe 

Elaborat : Tatiana CECHIR   ____________  

 



șef direcție generală învățământ    

Avizat:secretar al consilșiului raional, Ludmila ȚURCANU_________________   

                                                                                          

 

                                                                        Anexă  

                                                                                                la decizia consiliului raional  

                                                                                                 nr. 05/- XXVII din 08.12.2022 

 

 

Notă informativă 

cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe 

ale unor Instituții Publice de învățământ din raionul Cantemir 

 

Instituțiile publice din raionul Cantemir: Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir, Gimnaziul „A. 

Pușkin” or. Cantemir, Gimnaziul „M. Eminescu” s. Baimaclia, Centrul de creație a copiilor 

Cantemir, Școala Sportivă Cantemir au prezentat setul de acte spre casare, în  conformitate cu   

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului 

privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” și solicită casarea acestora. 

      Reieșind din prevederile art.43, alineatul (2), art.77 din Legea privind administraţia publică 

locală nr.436/2006, Legii privind descentralizarea administrativă nr. 435/2006, Hotărârii 

Guvernului Republicii Moldova nr. 500/1998 ,,Despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe” și analizând gradul de uzură și starea tehnică a 

mijloacelor fixe incluse în Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate, se propune 

casarea bunurilor care sunt uzate și moral degradate.  

  În acest context,  Direcția Generală Învățământ vine cu propunerea către Consiliul raional 

Cantemir pentru casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe și scoaterea de la evidență 

contabilă a bunurilor Instituțiilor Publice de învățământ din raionul Cantemir, după cum urmează: 

Nr. Instituția Suma 

1 Gimnaziul „M. Eminescu” or. Cantemir  92679,52 lei 

2 Gimnaziul „A. Pușkin” or. Cantemir  55254,10 lei 

3 Gimnaziul „M. Eminescu” s. Baimaclia  3500,00 lei 

4 Centrul de creație a copiilor Cantemir  11509,50 lei 

5      Școala Sportivă Cantemir  30101,00 lei 

   

 

Șef Direcție Generală Învățământ                                          Tatiana CECHIR 

 

 

 



 


