HOTĂRÂRE Nr. 374 din 31 mai 1996
privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgenta populaţiei din judeţele
afectate de inundaţiile din luna mai 1996
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 117 din 6 iunie 1996
Guvernul României hotărăşte:
ART. 1
Se acordă un ajutor umanitar de urgenta populaţiei afectate de inundaţiile
din luna mai 1996, constând în conserve din carne, obiecte de stricta
necesitate (paturi, lenjerie de pat) şi materiale de construcţie şi de reparat
case, în valoare de circa 1 miliard lei.
ART. 2
În temeiul art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale
naţionale, se aprobă scoaterea definitiva, cu titlu gratuit, din rezervele
materiale naţionale a produselor enumerate la art. 1, în valoare de circa 1
miliard lei.
ART. 3
Structura şi cantităţile efective de produse ce se acordă ca ajutor umanitar
vor fi solicitate de prefecturile judeţelor afectate potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în prima 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.
ART. 4
Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale va scădea din gestiune,
prin contul de finanţare, cantităţile de produse, bunuri şi materiale aprobate a
fi scoase din rezervele materiale naţionale conform art. 3, pe baza avizului
de însoţire a mărfii şi a procesului-verbal de predare-primire semnat de către
reprezentanţii desemnaţi de prefecturi, la ridicarea acestora din unităţile
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale sau
de la agenţii economici depozitari.
Finanţarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita
nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură de către Administraţia
Naţională a Rezervelor Materiale, din disponibilul creat în condiţiile art. 8
din Legea nr. 82/1992.
ART. 5
Transportul produselor, bunurilor şi materialelor aprobate, de la unităţile
teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale sau

de la agenţii economici depozitari până la zonele sinistrate, se va efectua cu
mijloace auto ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale, precum şi
cu mijloace auto puse la dispoziţie prin grija prefecturilor judeţelor afectate
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
prefecturilor 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 prefecturi prin persoane anume împuternicite. Schimbarea,
sub orice forma, 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. 6
Modul de distribuire a produselor, bunurilor şi materialelor scoase din
rezervele materiale naţionale în condiţiile prezentei hotărâri va fi justificat
de către prefecturi, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr.
371/1993. Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la
sediile prefecturilor, în vederea punerii la dispoziţia organelor de control
abilitate.
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