
 

REPUBLICA MOLDOVA                          РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

    Oraşul Ocniţa                        Город  Окница     

    PRIMĂRIA                ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

      15 noiembrie  2022                                                                                                             nr.91 

 

 

   Cu privire la constituirea comisiilor de casare  a  mijloacelor fixe    

   și a  lingeriei  și   accesoriilor  de pat, uneltelor ,  inventarului  de  

   producție și gospodăresc  instituțiile  finanțate din bugetul or. Ocnița 

 

 În conformitate cu art.29 , art. 32 alin.(1)  din Legea privind administraţia publică locală, nr. 
436/2006, art. 13 alin. (2)  lit. e)  și art.  24 din Legea  Contabilității , nr. 113/2007 ,   tinînd cont 

de Regulamentul  privind  casarea bunurilor uzate , raportate la  mijloacele fixe , aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului , nr. 500 din  12.05.1998 și  de Planul  de conturi contabile  în sistemul  

bugetar  și a Normelor  metodologice  privind  evidența  contabilă  și raportarea  financiară  în 

sistemul  bugetar ,aprobat prin Ordinul  Ministerului Finanțelor , nr. 216 din 28.12.2015      

 

  377-391/2732, 31.12.2015)  

DISPUN: 

 

   1.   Se constituie  Comisiile   de casare  a  mijloacelor fixe    și a  lingeriei  și   accesoriilor  de 

pat, uneltelor ,  inventarului  de  producție și gospodăresc  instituțiile  finanțate din bugetul or. 

Ocnița ,după cum urmează :   

                                                 Grădinița de copii  ”  Ghiocel” 

  1. Gîrtopan Marcel , viceprimar al or. Ocnița , președintele  comisiei 

  2. Reșetnic  Victoria , contabil , membru 

  3. Kostenco Mariana, director  grădiniță , membru 

  4. Budu- Garaz  

 

                                                 Grădinița de copii  ” Lăstăraș”   

  1. Gîrtopan Marcel , viceprimar al or. Ocnița, președintele  comisiei 

  2. Zaharco Elena , specialist principal, membru 

  3. Postovan Galina, director , membru 

                                                 Biblioteca publică orășenească ” Emil Loteanu”   

  1. Gîrtopan Marcel , viceprimar al or. Ocnița, președintele  comisiei 

  2. Reșetnic  Victoria , contabil , membru 

  3. Taraban Maia, director interimar,membru   

                                                 Casa de Cultură   

  1. Gîrtopan Marcel , viceprimar al or. Ocnița, președintele  comisiei 

  2. Reșetnic  Victoria , contabil , membru  

  3. Crucichevici Mihail , director , membru     

  4. Chistruga  Tatiana,  scenograf, membru 

  5. Baltag dana , regizor,  membru 

 

                                                 Primăria  

  1. Gîrtopan Marcel , viceprimar al or. Ocnița, președintele  comisiei 

  2. Zaharco Elena , specialist principal, membru 

  3. Plăcintă Axenia, secretarul  consiliului orășenesc , membru 

  4. Scutelnic  Mariana , specialist principal , membru 

  5.Curtean Serghei, specialist principal , membru 

   

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziții    mi-l asum . 



 
 

Primarul or. Ocniţa                                                                                          Victor Artamaniuc  

 

 

 


