HOTĂRÂRE Nr. 820 din 21 iulie 2005
privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populaţia din judeţele Bacău,
Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi Vrancea, afectată de fenomenele
meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11 - 16 iulie 2005
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 25 iulie 2005
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin.
(4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul
2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin.
5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 2.929.600
lei RON, familiilor sinistrate din judeţele Bacău (317.000 lei RON), Brăila
(15.000 lei RON), Galaţi (865.000 lei RON), Olt (11.500 lei RON),
Teleorman (11.100 lei RON) şi Vrancea (1.710.000 lei RON), afectate de
fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11 - 16
iulie 2005, constând în alimente, corturi, pături, bunuri de strictă necesitate
şi motorină, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la
preţurile de înregistrare, prin conturile "Finanţarea din bugetul de stat
privind anii precedenţi şi alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii
precedenţi şi alte surse", după caz, cantităţile de produse aprobate a fi scoase
din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie
şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii
desemnaţi de instituţiile prefectului din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt,
Teleorman şi Vrancea.
(2) Reîntregirea stocurilor la produsele alimentare (pateuri, zahăr tos,
lapte praf) şi motorină cu cantităţile acordate conform anexei se va face în
anul 2006, finanţarea fiind asigurată din bugetul aprobat Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat.
ART. 3
(1) Transportul produselor până la locul indicat de instituţiile prefectului
din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi Vrancea se va efectua

în regim de urgenţă, cu mijloace auto din dotarea unităţilor teritoriale din
subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale
unor societăţi comerciale angajate de acestea.
(2) Cheltuielile legate de ambalarea şi transportul produselor se suportă de
către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului
aprobat.
(3) Distribuirea produselor către populaţia sinistrată se va face de către
instituţiile prefectului din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi
Vrancea, prin persoane anume împuternicite.
(4) Schimbarea sub orice formă a destinaţiei produselor acordate ca ajutor
din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă,
administrativă, disciplinară sau penală.
ART. 4
(1) Instituţiile prefectului din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt,
Teleorman şi Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din
rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7
din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă
intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor
situaţii excepţionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile
instituţiilor prefectului din judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi
Vrancea, în vederea punerii lor la dispoziţie organelor de control abilitate.
ART. 5
Se aprobă acumularea pentru reîntregirea stocurilor în regim de urgenţă,
în anul 2005, cu cantitatea de 10.000 kg conserve din carne în limita sumei
de 130.000 lei (RON), din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Normele
de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind
aprobarea înfiinţării pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a
unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.
ART. 6
Se aprobă suplimentarea bugetului Administraţiei Naţionale a Rezervelor
de Stat pe anul 2005 din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 488.500 lei (RON) la
titlul 70 "Cheltuieli de capital", articolul 71 "Stocuri pentru rezerve de stat şi
de mobilizare", pentru acumularea în vederea reîntregirii stocurilor în regim
de urgenţă, în anul 2005, cu cantităţile de 68 complete corturi în limita sumei
de 382.000 lei (RON), 300 de bucăţi saci de dormit în limita sumei de
27.000 lei (RON), 4.041 perechi de cizme din cauciuc în limita sumei de

72.500 lei (RON) şi 1.000 de bucăţi maiouri în limita sumei de 7.000 lei
(RON).
ART. 7
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările
corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura
bugetului Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat pe anul 2005.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Preşedintele Administraţiei Naţionale
a Rezervelor de Stat,
Sorin Vicol
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
ANEXA 1
LISTA PRODUSELOR
care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populaţia din
judeţele Bacău, Brăila, Galaţi, Olt, Teleorman şi Vrancea, afectată de
fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 11 - 16
iulie 2005
_______________________________________________________________________
_________
Nr.
Produsul
U.M.
Cantitatea
crt.
_____________________________________________________
Totală Bacău Brăila Galaţi
Olt
Teleorman Vrancea
_______________________________________________________________________
_________
1. Conserve
din carne
kg
10.000
- 10.000
2. Pateuri
kg
10.000
- 10.000
-

3. Zahăr
kg
10.000
- 10.000
4. Lapte praf
kg
9.200
5.000
4.200
5. Corturi
complete
68
68
6. Saci de
dormit
bucăţi
850
102
44
402
302
7. Pături
bucăţi
8.150 2.002
2.924
3.224
8. Cearşafuri
bucăţi
13.000 2.159
5.913
4.928
9. Cizme din
cauciuc
perechi
4.041 1.008
17
1.009
2.007
10. Prosoape
bucăţi
10.600 2.534 1.000
2.533 1.000
1.000
2.533
11. Ciorapi
perechi 15.500 4.100 1.000
4.200 1.000
1.000
4.200
12. Izmene
bucăţi
5.000 1.550
490
2.960
13. Chiloţi
bucăţi
8.500 2.440
3.330
2.730
14. Maiouri
bucăţi
2.000
434
50
433
250
200
633
15. Motorină
tone
200
200
_______________________________________________________________________
_________
-

---------------

