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D I S P O Z I Ţ I E

nr. 9

Cu privire la instituirea 
comisiei

în  temeiul art.29 şi 32, din Legea privind adm inistraţia publică locală nr.436- 
XVI din 28.12.2006, Ordinului Ministrului Finanţelor cu privire la aprobarea Planului de conturi 
contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evident contabilă şi raportarea 
financiară în sistemul bugetar nr. 216 din 28 decembrie 2015, Hotărîrea Guvernului RM nr. 500 
din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la 
mijloace fixe, în scopul organizării evidenţei contabile în sistemul bugetar, precum şi stabilirii 
unui mecanizm unic de evidenţă contabilă şi raportare financiară pentru autorităţile/instituţiile 
bugetare,primarul oraşului Orhei DISPUNE:

1. Se instituie comisia pentru casarea bunurilor uzate în următoarea componenţă: 
Preşedintele comisiei:
Viorel DANDARA-viceprimarul oraşului Orhei, probleme economie, buget şi finanţe; 

Vicepreşedinte:
Reghina APOSTOLOVA- viceprimarul oraşului Orhei, pentru probleme construcţii şi 

infrastructură;
Valerian CRISTEA- viceprimarul oraşului Orhei, problem sociale 
Membrii comisiei:
Nelli Parutenco - contabil şef, Primăria Orhei,
Olga Zgureanu - specialist pentru planificare, Primăria Orhei,
Veaceslav Onofraş - specialist în construcţii, Primăria Orhei,
Axenia ISCRA - şef grup de evidenţă, Primăria Orhei.

2. Comisia va deconta bunurile uzate din instituţiile preşcolare şi extrabugetare, staţiea de
salvare pe apă, muzeul de istorie şi etnografie, aparatul Primăriei oraşului Orhei şi
contabilitătea centralizată, începînd cu data de 03 mai 2016.

3. Se obligă conducătorii instituţiilor bugetare să instituie prin ordin comisiile respective, 
în componenţa cărora să fie incluşi conducătorul instituţiei, preşedintele comitetului sindical, 
şeful de gospodărie, reprezentatul contabilităţii centralizate a Primăriei oraşului Orhei:

Cucinscaia Tatiana - instituţia preşcolară nr.12, muzeul de istorie şi etnografie,
Zaporojan Larisa - instituţia preşcolară nr.4, instituţia preşcolară nr. 1,
Ursu Vera - instituţia preşcolară nr.8, Şcoala de Arte Plastice,
Tihon Tamara - instituţia preşcolară nr.6, instituţia preşcolară nr.2,
Tatiana Caprari - instituţia preşcolară nr.5, Şcoala de Muzică, Staţia de salvare pe apă,
Railean Tatiana - aparatului Primăriei oraşului Orhei şi contabilitatea centralizată.

4. Comisiile respective vor prezenta reznltitMa imăriei
oraşului Orhei pînă la data de 31 r

5. Controlul asupra executăi :primar 
Viorel Dandara.
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