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HOTĂRÂRE nr. 587 din 24 august 2016 privind acordarea de către
România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit,
pentru Republica Macedonia, precum şi pentru suplimentarea
bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) şi art.
8 alin. 3 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 scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor
umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, constând în
cantităţile de produse prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, în valoare de 594,12 mii lei, exclusiv transportul.
Art. 2
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune,
la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de
stat", cantităţile de produse prevăzute în anexă, aprobate a fi scoase din rezervele de
stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform
prevederilor legale.
Art. 3
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, pentru Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, cu suma de 555 mii lei,
la capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale şi de muncă", titlul XIII
"Active nefinanciare", alineatul 71.02.01 "Rezerve de stat şi de mobilizare", pentru
reîntregirea stocurilor rezervă de stat la produsele apă minerală, conserve carne de
porc, conserve pate de ficat, pături şi saci de dormit, în limita cantităţilor prevăzute în
anexă.
Art. 4
Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei repartizate din
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la solicitarea ordonatorului
principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în
volumul şi în structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2016.
Art. 6
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,
întreprinde demersurile necesare în vederea predării ajutorului către reprezentanţii
Directoratului de Protecţie şi Salvare din Republica Macedonia, pe bază de proces-verbal
de predare-primire.
Art. 7
Cheltuielile de transport, precum şi alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acţiunilor
prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului
Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumei de
30 mii lei.
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Art. 8
Ajutorul umanitar extern de urgenţă prevăzut în anexă se preia de la unităţile
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale de către reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se
predă la destinaţie reprezentanţilor Directoratului de Protecţie şi Salvare din Republica
Macedonia.
-****PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
Dan Cornel Baranga
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu

ANEXĂ: LISTA produselor acordate de către România ca ajutor
umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica
Macedonia
Nr.
crt.

Produsul

UM

Cantitatea

Valoarea
(mii lei) exclusiv TVA

1

Apă minerală

litri

2.736,00

4,11

2

Conserve carne porc

kg

5.658,00

90,53

3

Conserve pate de ficat

kg

14.499,20

203,00

4

Conserve de legume

kg

2.549,98

11,48

5

Cizme din cauciuc

perechi

1.300,00

78,00

6

Pelerine de ploaie

buc.

1.000,00

15,00

7

Pături

buc.

200,00

12,00

8

Saci de dormit

buc.

1.000,00

180,00

TOTAL

594,12
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