HOTĂRÂRE nr. 568 din 1 iunie 2011 privind acordarea de
către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu
gratuit, pentru Japonia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) din
Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu
gratuit, pentru Japonia, constând în 30.000 de litri de apă minerală plată, în limita
sumei de 50.000 lei, exclusiv transportul pe parcurs extern. Cantitatea de produs
poate fi diminuată în funcţie de capacitatea mijlocului de transport.
Art. 2
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale va scădea din
gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind
rezerva de stat", cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat,
potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform
prevederilor legale.
Art. 3
(1)Se aprobă reîntregirea, în anul 2012, a stocurilor cu cantitatea de 30.000 de litri
de apă minerală, în limita sumei de 50.000 lei.
(2)Finanţarea reîntregirii stocului de produs cu cantitatea prevăzută la alin. (1) se
asigură în anul 2012 din activitatea de "intervenţii operative şi reîntregirea
stocurilor diminuate", activitate finanţată integral din veniturile proprii ale
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 4
Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern, precum şi alte cheltuieli
interne ocazionate de îndeplinirea acestei acţiuni se suportă de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din venituri proprii, conform

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiinţării pe
lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei
activităţi finanţate integral din venituri proprii.
Art. 5
Se aprobă efectuarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor aferente
activităţilor de transport pe ruta Bucureşti-Tokyo al ajutorului umanitar.
Art. 6
(1)Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile
necesare în vederea preluării ajutorului la destinaţie.
(2)Predarea ajutorului umanitar se va face prin grija Ambasadei României la Tokyo.
Art. 7
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe la capitolul 51.01
"Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii", cu suma de
383.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5.
Art. 8
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea
ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura
bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor
Externe.
Art. 9
Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 10
Sumele rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului.
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