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HOTĂRÂRE nr. 172 din 30 martie 2017 privind acordarea de către
România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit,
pentru Ucraina, precum şi pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017
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 scoaterea din stocurile rezervelor de stat şi acordarea de către România a
unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, constând în 15
complete corturi, în valoare de 80 mii lei, exclusiv transportul.
Art. 2
Transportul cantităţii de produse se efectuează cu mijloacele auto de transport din
dotarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
şi Probleme Speciale.
Art. 3
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune,
la preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 68901 "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. 4
Ajutorul umanitar se predă la punctul de frontieră comun celor două ţări de către
reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, prin Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat şi Probleme Speciale şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, către
Serviciul de Stat pentru Urgenţe al Guvernului Ucrainei, pe bază de proces-verbal de
predare-primire.
Art. 5
Cheltuielile de reîntregire ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale se asigură prin 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 2017, cu
suma de 80 mii lei, la sursa A, capitolul 80.01 "Acţiuni generale, economice, comerciale
şi de muncă", titlul XIII "Active nefinanciare", alineatul 71.02.01 "Rezerve de stat şi de
mobilizare".
Art. 6
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. 7
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la solicitarea ordonatorului
principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, precum
şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2017.
-****PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
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Carmen Daniela Dan
Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
Dorin Sandu Voicu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan
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