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Raport
privind reciclarea şi comercializarea bunurilor casate

Prin prezentul Vă aduc la cunoştinţă că după primirea autorizaţiei de casare, p.l 

din hotărârea Consiliului de Observatori nr.14 din 10.02.2017, bunurile uzate, 

raportate la mijloacele fixe, în conformitate cu lista anexată la hotărâre şi actele de 

casare a mijloacelor fixe, semnate de comisia de casare şi aprobate de preşedinte 

au fost scoase de la bilanţul contabil al Companiei.

în urma primirii avizului de reciclare deşeurilor de echipamente electrice şi 

electronice şi comercializare a metalului uzat (p.3 din hotărâre), din lista 

mijloacelor fixe casate, (p.2 din hotărâre) au fost selectate doar acelea care pot fi 

supuse reciclări şi iniţiate tratative .de transmitere în acest sens către agentul 

economic IP “Mold -  Rec”. La data de 15.03. 2017 gratis, de către agentul 

economic IP “Mold -  Rec”, cu transportul lor deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice au fost ridicate, (anexă actul de transmitere).

Totodată vă comunic că în adresa Conducerii au parvenit solicitări de la 

salariaţii Companiei privind procurarea a 49 de carcase metalice, obţinute în urma 

casării magnetofoanelor STM 600-610. Menţionez că după dezmembrarea unui 

magnetofon rămân 10 kg de metal, ceia şi ce constituie carcasa metalică. Preţul de 

piaţă a unui kg de metal este de ~ 1,9 lei.

Faptul că acest fier prezintă o construcţie şi poate fi utilizată în gospodărie 

individuală (ca suport) şi că metalul destinat reciclării urmează a fi tăiat în bucăţi, 

pentru a îndeplini condiţiile de transportare, ceea ce necesită cheltuieli 

suplimentare de materiale şi muncă, am considerat oportun de a comercializa acest 

metal colaboratorilor Companiei la preţul de 50,0 lei bucata.

La moment procedura de comercializare a metalului este finisată, de la 

angajaţii Companiei au parvenit cereri pentru 49 bucăţi carcase din cele 52 bucăţi.
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