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Hotărârea nr. 830/2015 privind acordarea de către România
a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit,
pentru Republica Serbia
În vigoare de la 07 octombrie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 07 octombrie 2015. Nu există
modificări până la 03 februarie 2016.
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. 1
lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către
România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru
Republica Serbia, constând în cantităţile de produse prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sprijinul populaţiei refugiate şi
pentru gestionarea situaţiei de criză din domeniul imigraţiei.
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 anexă,
aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, pe baza
documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.
Art. 3. - În anul 2015, fondurile necesare reîntregirii stocurilor rezervă de
stat diminuate cu cantităţile prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în limita sumei de 988,9 mii lei,
inclusiv taxa pe valoare adăugată.
Art. 4. - Cheltuielile de transport, precum şi alte cheltuieli ocazionate de
îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situaţii
de Urgenţă, în limita sumei de 22 mii lei.
Art. 5. - Ajutorul umanitar extern de urgenţă prevăzut în anexă se preia 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 predă la destinaţie reprezentanţilor Ministerului
Afacerilor Externe.
Art. 6. - Autorităţile române, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă, vor întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea
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procentuală de către Comisia Europeană a cheltuielilor de transport extern
efectuate de România, ocazionate de îndeplinirea acţiunii prevăzute la art. 1.
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ANEXĂ
Lista produselor acordate de către România ca ajutor umanitar extern de
urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Serbia
Nr.
Produsul
crt.
1. Paturi
pliante
2. Saltele
3.

Pături

4.

Cearşafuri

5.

Feţe
pernă
Saci
dormit

6.

500,00

Valoarea
(mii lei)
195,3

buc.

500,00

105,4

buc.

1.000,00

93,0

U.M.

Cantitatea

buc.

buc.

2.000,00

111,6

de

buc.

1.000,00

18,6

de

buc.

2.500,00

465,0

TOTAL:

988,9
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