
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de decizie „ Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la 

mijloace fixe” 
 
1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului Contabilitatea centralizată.  
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normative și finalitățile 

urmărite  

    Elaborarea proiectului deciziei ” Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la 

mijloace fixe” are ca scop excluderea din evidența contabilă a mijloacelor fixe uzate, 

aflate în gestiunea Primăriei mun. Strășeni.. 

3. Principalele prevederi ale proiectuluim și evidențierea elementelor noi  
    Proiectului deciziei ” Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace 
fixe” conține stipulări legale privind casarea a 169 bunuri, proprietate a municipiului 
Strășeni.  
4. Fundamentarea economico-financiară 

     Implementarea proiectului de decizie nu va necesita cheltuieli suplimentare.  
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

    Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative. 
6. Avizarea și consultarea publică a proiectului  
    În baza celor expuse și în conformitate cu art. 32 din Legea nr.100/2017 cu privire 

la actele normative proiectul deciziei a fost avizat de către specialiști din cadrul 

Primăriei mun. Strășeni.  
    În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, proiectul deciziei este plasat pe pagina web oficială a Primăriei 

mun. Strășeni www.straseni.md.  
7. Consultările expertizei anticorupție   
    În temeiul art.35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art.28 (3) 

din Legea integrității nr. 82/2017, proiectul a fost supus expertizei anticorupției de 

către autor. 

Proiectul de decizie corespunde normele juridice ți exclude orice element care ar 

favoriza corupția.  

8. Constatările expertizei juridice  
    În temeiul art.37 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, proiectul 

deciziei a fost expus expertizei juridic, Structura și conținutul actului corespund 

normelor de tehnică legislativă. 

 

    Proiectul deciziei se prezintă comisiilor consultative de specialitate pentru avizare 

şi se propune Consiliului municipal pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 
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