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HOTĂRÂRE Nr. 793 din 31 iulie 2008
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi şi
Neamţ
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 582 din 1 august 2008
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 1.092.000 lei, pentru
ajutorarea populaţiei din judeţele Bacău (595.500 lei), Botoşani (39.500 lei), Iaşi (192.000 lei) şi Neamţ
(265.000 lei), afectată de inundaţii, constând în apă minerală, alimente, 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
debitarea contului 6891 "Cheltuieli privind rezerva de stat", 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, Botoşani,
Iaşi şi Neamţ.
(2) Reîntregirea stocului cu cantităţile acordate se va face în anul 2009, finanţarea fiind asigurată din
bugetul de stat.
ART. 3
(1) Transportul produselor până la locurile indicate de instituţiile prefectului din judeţele Bacău, Botoşani,
Iaşi şi Neamţ se va efectua în regim de urgenţă cu mijloace auto proprii sau ale unor societăţi comerciale
angajate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă de către Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat, în limita bugetului aprobat.
(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei produselor acordate ca ajutor umanitar de urgenţă din
rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.
ART. 4
(1) Instituţiile prefectului din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ 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 afectate,
ca urmare a unor situaţii excepţionale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul instituţiilor prefectului din
judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ, în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.
ART. 5
Se aprobă acumularea în regim de urgenţă, pentru intervenţii operative în sprijinul populaţiei afectate, a
cantităţilor de 7.500 de bucăţi conserve de legume, 60.850 kilograme de pâine, 4.500 kilograme de orez şi
100.000 de litri de apă minerală, în limita sumei de 442.500 lei, finanţarea realizându-se din bugetul
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, aprobat pentru anul 2008.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Contrasemnează:
Ministrul internelor
şi reformei administrative,
Cristian David
Preşedintele Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat,
Dezsi Iosif Zoltan
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 31 iulie 2008.
Nr. 793.
ANEXA 1
LISTA
produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele
Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ, afectată de inundaţiile din perioada 25 - 29 iulie 2008
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Produsul
| U.M.|
Cantitatea
|
|crt.|
|
|______________________________________________|
|
|
|
|
Total | Bacău |Botoşani| Iaşi | Neamţ |
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 1.| Conserve de carne |kg
|
6.510|
4.260|
|
|
2.250|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 2.| Conserve de pateuri|kg
|
4.340|
2.840|
|
|
1.500|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 3.| Conserve de legume |kg
|
7.500|
|
|
|
7.500|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 4.| Zahăr
|kg
|
1.500|
|
|
|
1.500|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 5.| Pâine
|kg
|
60.850|
7.100|
| 50.000|
3.750|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 6.| Orez
|kg
|
4.500|
|
|
|
4.500|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 7.| Apă minerală
|litri|
100.000| 50.000|
|
| 50.000|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 8.| Pături
|buc. |
2.840|
2.840|
|
|
|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
| 9.| Motorină
|tone |
80|
50|
10|
|
20|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
|
| VALOARE:
|lei | 1.092.000| 595.500| 39.500| 192.000| 265.000|
|____|____________________|_____|__________|________|________|________|________|
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