HOTĂRÂRE nr. 701 din 18 septembrie 2013 privind aprobarea
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi
acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu
titlu gratuit, pentru populaţia din judeţul Galaţi şi constituirea
unui stoc de urgenţă

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 15/2005, ale art. 4 1 alin. 2 şi art. 5 alin. 1 lit. a) şi ale alin. 3 din Legea
nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 122 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă acordarea imediată a ajutoarelor umanitare interne, cu titlu gratuit,
scoase din rezervele de stat în limita sumei de 2.155 mii lei, pentru ajutorarea
populaţiei din judeţul Galaţi afectate de căderile abundente de precipitaţii, a unor
cantităţi de produse, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2
Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei din judeţul
Galaţi, cantitatea de motorină necesara se scoate din stocurile rezerve de stat la
valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc.
Art. 3
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va scădea din
gestiune, la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind
rezerva de stat", cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat,
potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de
predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de Instituţia Prefectului
Judeţului Galaţi.
Art. 4
(1)Transportul produselor până la locul indicat de Instituţia Prefectului Judeţului
Galaţi se efectueaz ă în regim de urgenţă cu mijloacele auto din dotare şi/sau ale
unor operatori economici angajaţi de către Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale.
(2)Cheltuielile de transport pentru produsele acordate ca ajutor umanitar conform
prezentei hotărâri, precum şi cele efectuate cu mijloace proprii ale Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru sprijinirea autorităţilor
administraţiei publice locale în vederea transportării construcţiilor uşoare din
elemente modulate, destinate cazării persoanelor sinistrate, se suportă de către
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita
bugetului aprobat.
Art. 5

Se aprobă acumularea, în regim de urgenţă, pentru intervenţii operative în sprijinul
populaţiei afectate din judeţul Galaţi a următoarelor cantităţi de produse: 7.700
bucăţi pâine, 1.800 kg făină, 700 kg mălai, 34.200 litri apă minerală şi 400 kg
conserve de fasole cu costiţă, în limita sumei de 200 mii lei, finanţarea realizânduse din bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
aprobat pentru anul 2013 din veniturile proprii ale activităţii de "intervenţii
operative şi reîntregirea stocurilor diminuate", înfiinţată pe lângă Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului
nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Art. 6
Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar
de urgenţă, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz,
răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
Art. 7
(1)Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi va justifica distribuirea produselor scoase
din rezerva de stat, în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din
Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a
ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale.
(2)Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul
Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi în vederea punerii lor la dispoziţia organelor
de control abilitate.
Art. 8
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013 din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2013, cu suma de 1.250 mii lei la capitolul 80.01 - "Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă", titlul XII - "Active nefinanciare", art. 71.02 - "Stocuri",
alin. 71.02.01 - "Rezerve de stat şi de mobilizare" pentru reîntregirea stocurilor
rezervă de stat diminuate, cu cantităţile de 20.018,4 kg conserve carne porc, 6.000
kg conserve pate de ficat, 1.550 bucăţi pături, 350 bucăţi paturi, 950 bucăţi saltele
şi 55 tone motorină.
Art. 9
Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării reîntregirii stocurilor rezervă de stat
conform art. 8 se suplimentează cu suma de 1.250 mii lei Fondul de intervenţie la
dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013.
Art. 10
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 8.
Art. 11
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal
de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat
şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2013.
Art. 12
Se aprobă acumularea ca stoc de urgenţă, la solicitarea instituţiilor prefectului,
pentru intervenţii operative imediate, a cantităţilor maxime de 300.000 litri apă
minerală, 1.000 litri ulei rafinat din floarea-soarelui, 3.000 kg făină, 2.000 kg mălai,
900 kg conserve fasole cu costiţă şi 20.000 bucăţi pâine, în limita sumei de 800 mii

lei, finanţarea realizându-se din bugetul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat şi Probleme Speciale aprobat pentru anul 2013, din veniturile proprii ale
activităţii de "intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate", înfiinţată pe
lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform
Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002.
-****PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
C ontrasemnează:
Viceprim-ministru,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Preşedintele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
Dan Cornel Baranga
Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

ANEXĂ: LISTA produselor care se scot din rezervele de stat ca
ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi
Nr. crt.
0

Produsul
1

1.

Motorină

2,

Pâine

3.

U.M.
2

C antitatea
3

tone

55

bucăţi

7.700

C onserve carne porc

kg

20.018,4

4.

C onserve pateu de ficat

kg

6.000

5.

C onserve de fasole cu costiţă

kg

400

6.

Apă minerală

litri

56.240

7.

Ulei rafinat din floarea soarelui

litri

998

8.

Făină

kg

2.300
700

9.

Mălai

kg

10.

Zahăr tos

kg

960

11.

Pături

bucăţi

1.550

12.

Paturi

bucăţi

950

13.

Saltele pat

bucăţi

950

14.

Saci de dormit

bucăţi

5.000

15.

C earşafuri pat

bucăţi

700

16.

Feţe pernă

bucăţi

350

mii lei

2.155

VALOARE

NOTĂ:
Cantităţile de motorină pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de
încărcare la capacitatea maximă a autocisternei.
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