HOTĂRÂRE Nr. 1403 din 16 decembrie 1996
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 şi acordarea
unor ajutoare materiale umanitare pentru protecţia populaţiei afectate de
alunecările de teren din luna decembrie 1996 în satul Pârcovaci ce aparţine
oraşului Hârlău, judeţul Iaşi
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 345 din 17 decembrie
1996
Guvernul României hotărăşte:
ART. 1
Zona din satul Pârcovaci ce aparţine oraşului Hârlău, judeţul Iaşi, afectată
de alunecările de teren din luna decembrie 1996, se declară zonă de dezastru,
în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 47/1994 privind
apărarea împotriva dezastrelor, aprobată prin Legea nr. 124/1995.
ART. 2
Se aprobă alocarea sumei de 1.000 milioane lei din Fondul de intervenţie
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, pentru refacerea infrastructurii şi
pentru dragarea albiei Râului Bahlui, în zona afectată de alunecările de teren.
ART. 3
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de
1.000 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.
ART. 4
Utilizarea sumei prevăzute la art. 2 se face de către ordonatorul principal
de credite al Consiliului Judeţean Iaşi, pe obiective de lucrări, potrivit
prevederilor legale, iar administrarea acesteia se face de către organele
teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
ART. 5
Execuţia lucrărilor se realizează prin încredinţare directă agenţilor
economici cu activităţi de construcţii, în condiţiile art. 16 lit. b) din
Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată*).
-----------*) Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 a fost republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.
ART. 6
Sumelor neutilizate până la data de 31 decembrie 1996, alocate potrivit art.
2, li se aplică prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice.

ART. 7
Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în
bugetul de stat pe anul 1996.
ART. 8
Se acordă un ajutor umanitar populaţiei afectate de alunecările de teren
din satul Pârcovaci, constând în: alimente, materiale farmaceutice,
medicamente, obiecte de strictă necesitate, materiale de construcţii etc., în
valoare de până la 1.500 milioane lei, din care 400 milioane lei reprezintă
alimente, bunuri de uz personal şi medicamente de primă intervenţie şi 1.100
milioane lei reprezintă materiale pentru construcţii şi reparaţii de locuinţe şi
anexe gospodăreşti.
Materialele de construcţii vor fi eliberate în baza avizului Comisiei
centrale pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor seismice şi
alunecărilor de teren, constituită pe lângă Ministerul Lucrărilor Publice şi
Amenajării Teritoriului.
ART. 9
Se aprobă scoaterea, cu caracter definitiv şi cu titlu gratuit, din rezervele
materiale naţionale a produselor prevăzute la art. 8, în condiţiile legii.
ART. 10
Structura şi cantităţile efective de produse ce se acordă ca ajutor umanitar
vor fi solicitate de Prefectura Judeţului Iaşi, conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă intervenţie, a
ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii
excepţionale, şi se aprobă de primul-ministru, potrivit art. 5 lit. a) din Legea
nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale.
ART. 11
Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale va scădea din gestiune,
prin contul de finanţare, cantităţile de produse şi bunuri materiale aprobate a
fi scoase din rezervele materiale naţionale conform art. 10, pe baza avizului
de însoţire a mărfii şi a procesului-verbal de predare-primire semnat de
reprezentanţii desemnaţi de prefectură, la ridicarea acestora de la unităţile
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale sau
de la agenţii economici depozitari.
Finanţarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri se asigură de
către Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale din disponibilul creat
în condiţiile art. 8 din Legea nr. 82/1992.
ART. 12
Transportul produselor, bunurilor şi materialelor aprobate, de la unităţile
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale sau
de la agenţii economici depozitari până la zona afectată, se va efectua cu

mijloace auto ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, precum şi
cu mijloace puse la dispoziţie prin grija Prefecturii Judeţului Iaşi sau pe
calea ferată, prin grija Regiei Autonome "Societatea Naţională a Căilor
Ferate Române".
Transportul pe calea ferată şi cel cu mijloace auto, efectuate prin grija
prefecturii, până la staţia de destinaţie indicată, se suportă de către
Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale.
Distribuirea produselor, bunurilor şi materialelor către populaţia sinistrată
se va face de către prefectură, prin persoanele anume împuternicite.
Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor, bunurilor şi
materialelor acordate ca ajutoare din rezervele materiale naţionale este
interzisă şi atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală,
după caz.
ART. 13
Modul de distribuire a produselor, bunurilor şi materialelor scoase din
rezervele materiale naţionale, în condiţiile prezentei hotărâri, va fi justificat
de prefectură, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.
371/1993.
Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul
prefecturii, în vederea punerii la dispoziţia organelor de control abilitate.
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