
 

Formular nr. MF-4 
_______________________________ 

(denumirea întreprinderii) 
_______________________________ 

     (codul fiscal) 
 

APROB: 
_________________________ 

(funcţia) 
_______________                 _________________________ 

(semnătura)                                                         (numele, prenumele) 
„______” _______________ 20____ 

 
PROCES-VERBAL 

de casare a mijloacelor de transport auto 
nr.___ din „ _____” ___________ 20______ 

 
În baza ordinului nr. ____ din „ _____” _____________20____, comisia în componenţa preşedintelui 

comisiei      _______________              __________________________ 
(funcţia)     (numele, prenumele) 

şi membrilor comisiei: ___________________              ______________________________ 
(funcţia)     (numele, prenumele) 

    ___________________              ______________________________ 
(funcţia)     (numele, prenumele) 

 
a întocmit prezentul Proces-verbal de casare a următoarelor mijloace de transport auto: 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea mijlocului de transport 
auto  

Nr. de 
inventar 

Data 
punerii în 
funcţiune 

Valoarea 
de 

intrare, 
lei 

Suma uzurii 
acumulate la 
data casării, 

lei 

Durata de 
funcţionare 
utilă, luni 

Valoarea  
rămasă 

probabilă, 
lei 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        
 Total       

 
Codul de clasificare a obiectului de mijloace fixe conform Catalogului mijloacelor fixe şi activelor 
nemateriale ___________, categoria de proprietate ______. 
 
Tip____________, capacitatea de încărcare ____, nr. motorului ____________, nr. şasiului __________. 
 
Data de fabricare ________________, nr. paşaportului tehnic _________, nr. de înmatriculare ________. 
 
Parcursul de la începutul punerii în funcţiune a mijlocului de transport auto_____________km. 
 
Numărul reparaţiilor capitale__________ în valoare de _________________________. 
 

Conţinutul de metale preţioase 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea metalului preţios Unitatea 
de măsură  

Cantitatea 

1 2 3 4 
    
    
    



 

Obiectul de mijloace fixe este casat din ___________________________________________________. 
                                                                            (denumirea secţiei, sectorului, serviciului, locului de exploatare) 
 
Starea tehnică şi motivele casării mijlocului de transport auto _________________________________ 
___________________________________________________________________________________. 
 
La mijlocul de transport auto lipsesc următoarele ansambluri şi piese: ____________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
 
Data scoaterii de la evidenţă la organele de poliţie ___________________________________________ 
 
Concluzia comisiei:____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Documentele anexate:__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Cheltuieli legate de casarea mijlocului de transport auto 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea articolului de cheltuieli Suma, lei Denumirea 
documentului 

Nr. şi data 
documentului 

     
     
 Total       

 
Recuperări în urma casării mijlocului de transport auto 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea valorilor materiale Unitatea 
de 

măsură 

Cantitatea Preţul, lei Suma, lei 

      
      

 Total       
 

Preşedintele comisiei  _____________________         ___________________ 
                                                      (numele, prenumele)                                         (semnătura) 
Membrii comisiei:        ____________________         ___________________ 
                                                       (numele, prenumele)                                         (semnătura) 
                                        ___________________         ___________________ 
                                                       (numele, prenumele)                                         (semnătura) 
 
Obiectul de mijloace fixe sus-menţionat a fost casat din gestiunea 
______________ _______________________  _________________ 
      (funcţia)                            (numele, prenumele)                     (semnătura) 
 
Menţiunea contabilităţii privind înregistrarea obiectului de mijloace fixe casat: 
_______________________________ nr. ____ din „____” ___________________20____ 
     (denumirea documentului, registrului)                                              
 
Contabil-şef ______________________   ________________________________ 
                                  (semnătura)                                            (numele, prenumele) 
 
„ _____” ________________________20_______ 


