HOTĂRÂRE nr. 405 din 20 mai 2014 privind acordarea de
către România a unor ajutoare umanitare externe de
urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia şi pentru
Bosnia şi Herţegovina şi a asistenţei internaţionale, precum
şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor
Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
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, al art. 20 lit. f) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, 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 imediată de către
România a unor ajutoare umanitare externe de urgenţă, cu titlu gratuit,
necesare populaţiei afectate de situaţiile de urgenţă, constând în cantităţile de
produse prevăzute în anexa nr. 1 pentru Republica Serbia şi în anexa nr. 2
pentru Bosnia şi Herţegovina.
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 anexele nr. 1 şi 2,
aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza
documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.
Art. 3
În anul 2014, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de stat diminuate
cu cantităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se asigură în limita sumei de 880
mii lei 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, precum şi alte cheltuieli ocazionate de
îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din veniturile proprii
realizate, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare
prevăzute în anexa la Hotărârea 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
Ajutoarele umanitare externe de urgenţă prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se
preiau 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 predau la destinaţie reprezentanţilor
Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 6
Autorităţile române vor întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea
procentuală de către Comisia Europeană a cheltuielilor de transport extern
efectuate de România, ocazionate de îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. 1,
acestea fiind virate în bugetul de venituri proprii al Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 7
(1)Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgenţă, cu titlu
gratuit, pentru sprijinirea autorităţilor sârbe în gestionarea situaţiei create de
căderile masive de precipitaţii şi a inundaţiilor şi pentru evacuarea/pomparea
apei din zonele inundate, constând în trimiterea în zona afectată a unei echipe
pentru evacuarea apei din zonele inundate, formată din personal de deservire şi
echipament aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului
Timiş, conform anexei nr. 3.
(2)Ajutorul prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o perioadă de 7 zile.
(3)Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă al Judeţului Timiş, va asigura experţii tehnici şi echipamentul
aferent pe toată perioada acordării ajutorului de urgenţă, potrivit legii.
Art. 8
Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern şi internaţional (tur şi
retur), precum şi alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acţiunii prevăzute la
art. 7 până la ajungerea la locul de operare şi pentru returnarea personalului şi
echipamentului aferent prevăzute în anexa nr. 3 se asigură prin suplimentarea
bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu
suma de 19.000 lei, la capitolul 61 A "Ordine publică şi siguranţă naţională",
titlul I - Cheltuieli de personal, în sumă de 8.000 lei, şi titlul II - Bunuri şi
servicii, în sumă de 11.000 lei pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă.
Art. 9
Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă/Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Timiş, va asigura
transportul asistenţei de urgenţă prevăzute la art. 7 către Republica Serbia Ministerul de Interne/Sectorul pentru Managementul Dezastrelor, precum şi
returnarea experţilor tehnici şi a echipamentelor în România.
Art. 10
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
Interne.
Art. 11
Ministerul Afacerilor Interne răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 12
Sumele rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul
2014.
Art. 13
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXA nr. 1: LISTA produselor acordate ca ajutor umanitar
pentru populaţia afectată de inundaţii din Republica Serbia
Nr.
crt.

Produsul

0

1

U.M.

Cantitatea

2

3

1.

Conserve din carne de porc

kg

4.950

2.

Conserve din pateu de ficat

kg

4.999,20

3.

Zahăr tos

kg

20.000

4.

Apă minerală

litri

18.468

5.

Saci de dormit

bucăţi
Valoare

1.250
440.000 lei

NOTĂ:
Cantităţile de produse pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de
încărcare la capacitatea maximă a mijlocului de transport.

ANEXA nr. 2: LISTA produselor acordate ca ajutor umanitar
pentru populaţia afectată de inundaţii din Bosnia şi
Herţegovina
Nr.
crt.

Produsul

0

1

U.M.

Cantitatea

2

3

1.

Conserve din carne de porc

kg

4.950

2.

Conserve din pateu de ficat

kg

4.999,20

3.

Zahăr tos

kg

20.000

4.

Apă minerală

litri

18.468

5.

Pături

bucăţi

1.000

6.

Cearşafuri

bucăţi

2.000

7.

Feţe de pernă

bucăţi
Valoare

1.000
440.000 lei

NOTĂ:
Cantităţile de produse pot fi diminuate în funcţie de posibilităţile tehnologice de
încărcare la capacitatea maximă a mijlocului de transport.

ANEXA nr. 3: ECHIPA DE POMPARE A APEI aparţinând
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Timiş
ce acordă ajutor de urgenţă Republicii Serbia
Nr.
crt.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

0

1

2

3

1.

Motopompă NOVUS 1020 RS staţionară

buc.

1

2.

Autocamion de transport

buc.

3

3.

Bărci pneumatice cu motor şi peridocuri

buc.

2

4.

Motopompe transportabile Honda WB30X/40X

buc.

2

5.

Motogeneratoare electrice

buc.

2

6.

Sistem de iluminat tip balon Power Moon

buc.

1

7.

Cazarmament şi echipamente de protecţie individuală

buc.

8

8.

Radiotelefoane portabile EADS

buc.

8

9.

Personal de deservire

pers.

8
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