SintAct® Wolters Kluwer - Hotarirea 1121/2007, M.Of. 641 din 20-sep-2007

HOTĂRÂRE nr. 1121 din 18 septembrie 2007 privind acordarea unui
ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi
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 acordă un ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 1.215 mii lei,
constând în 50 de bucăţi de construcţii uşoare din elemente modulate pentru cazarea provizorie
a persoanelor sinistrate din judeţul Galaţi, ale căror locuinţe au fost grav afectate în urma
fenomenelor meteorologice din perioada 5-6 septembrie 2007.

Art. 2
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preţurile de înregistrare
prin debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat", prin creditul contului 3041
"Materiale rezerve de stat", cantitatea de 50 de bucăţi de construcţii uşoare din elemente
modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit
prezentei hotărâri, pe baza avizului de expediţie şi a procesului-verbal de predare-primire,
semnate de împuternicitul desemnat de Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi.

Art. 3
(1) Transportul construcţiilor uşoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate
până la locul indicat de Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi se va efectua în regim de urgenţă,
prin grija unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul prevăzut la alin. (1) se suportă de către Administraţia
Naţională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.
(3) Distribuirea către populaţia sinistrată se va face de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Galaţi, prin grija Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi.
(4) Preluarea locuinţelor de către persoanele sinistrate se face pe bază de proces-verbal de
predare-primire, cu precizarea obligaţiilor şi îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul
contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr.
1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicarea a
prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai puţin
decât perioada necesară rezolvării situaţiei locative definitive a sinistratului beneficiar de
locuinţă provizorie.
(5) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei, deteriorarea, distrugerea sau modificarea
constructivă a construcţiilor uşoare din elemente modulate, acordate ca ajutor umanitar de
urgenţă din rezervele de stat, este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă,
administrativă, disciplinară ori penală.

Art. 4
(1) Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi va justifica distribuirea construcţiilor uşoare din
elemente modulate 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 sediul Instituţiei Prefectului
Judeţului Galaţi în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.

Art. 5
Autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Galaţi vor asigura pentru zona sinistrată:
a) locaţia pentru amplasarea construcţiilor uşoare din elemente modulate pentru cazarea
familiilor sinistrate, alta decât cea unde urmează să se reconstruiască locuinţele distruse;
b) energia electrică necesară iluminatului şi, după caz, încălzirii din sursă electrică;
c) grupuri sanitare şi surse de apă potabilă.

Art. 6
(1) Pe măsura finalizării reconstrucţiei locuinţelor, Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi va
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prelua de la populaţie construcţiile uşoare din elemente modulate acordate în condiţiile prezentei
hotărâri.
(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării
constructiv-funcţionale şi aplicarea măsurilor, după caz.
(3) Construcţiile uşoare din elemente modulate astfel preluate vor fi transmise, în condiţiile legii,
Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi, care va asigura demontarea şi
conservarea acestora.
-****PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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