HOTĂRÂRE Nr. 579 din 29 august 1994
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru
înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe, în
perioada lunilor mai, iunie, iulie şi august 1994
EMITENT:
GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 septembrie
1994
Guvernul României hotărăşte:
ART. 1
Se aprobă constituirea, la nivelul unor judeţe, a fondurilor speciale
insumind 5.735 milioane lei, cu acoperire din fondul de intervenţie prevăzut
în bugetul de stat pe anul 1994 la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea
efectelor calamităţilor naturale produse în lunile mai, iunie, iulie şi august
1994.
ART. 2
Fondurile constituite potrivit art. 1 se vor utiliza cu prioritate pentru
refacerea drumurilor, podurilor şi podeţelor distruse, lucrări de consolidare şi
apărare maluri, refacerea unor lucrări care asigură alimentarea cu apa a
localităţilor, repararea construcţiilor şcolare, a instituţiilor publice şi a altor
obiective sociale avariate, conform anexelor nr. 1 - 13 la prezenta hotărâre.
Din aceleaşi fonduri, comisiile constituite din reprezentanţi ai consiliilor
judeţene şi ai consiliilor locale interesate pot stabili şi acordă sprijin
financiar familiilor sinistrate, pentru lucrări de refacere şi reparare a
gospodăriilor afectate de calamităţi.
ART. 3
În temeiul art. 8 alin. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale
naţionale, se aprobă scoaterea definitiva cu titlu gratuit din rezervele
naţionale a cantităţilor de produse, bunuri şi materiale prevăzute în anexa nr.
14, destinate populaţiei sinistrate din judeţul Vaslui, în următoarele condiţii:
(1) Administraţia Naţională a Rezervelor Materiale va scădea din gestiune,
prin contul de finanţare, cantităţile de produse, bunuri şi materiale scoase din
rezervele materiale naţionale conform prezentei hotărâri, pe baza avizului de
însoţire a mărfii şi a procesului-verbal de predare-primire semnat de către
reprezentantul prefecturii la ridicarea acestora din unităţile teritoriale
subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale sau de la
agenţii economici depozitari.
(2) Finanţarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri în limita
nivelurilor aprobate prin nomenclator se asigură de către Administraţia

Naţională a Rezervelor Materiale, din disponibilul creat în condiţiile art. 8
din Legea nr. 82/1992.
(3) Transportul produselor, bunurilor şi materialelor prevăzute în anexa nr.
14 de la unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a
Rezervelor Materiale sau de la agenţi economici depozitari până la zonele
sinistrate se va efectua cu mijloace auto puse la dispoziţie prin grija
Prefecturii Judeţului Vaslui, de către Ministerul Apărării Naţionale cu
mijloace auto proprii, sau, pe calea ferată, prin grija Societăţii Naţionale a
Căilor Ferate Române.
(4) Distribuirea produselor, bunurilor şi materialelor către populaţia
sinistrată se va face de către persoanele anume împuternicite de către
Prefectura Judeţului Vaslui. Schimbarea, sub orice forma, a destinaţiei
produselor, bunurilor şi materialelor acordate ca ajutoare din rezervele
materiale naţionale este interzisă şi atrage răspunderea civilă, administrativă,
disciplinară sau penală, după caz.
(5) Modul de distribuire a produselor, bunurilor şi materialelor scoase din
rezervele materiale naţionale, în condiţiile prezentei hotărâri, va fi justificat
de către Prefectura Judeţului Vaslui conform prevederilor art. 7 din
Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a
ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii
excepţionale. Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la
sediul Prefecturii Judeţului Vaslui, în vederea punerii la dispoziţia organelor
de control abilitate.
(6) Denumirea produsului "Lemn rotund (răşinoase) - poziţia 51 din
"Nomenclatorul produselor care se păstrează pe timp îndelungat în rezervele
materiale naţionale, nivelurile, stocurile intangibile şi termenele de păstrare a
acestora", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 00568/1993, se modifică în
"Lemn rotund de răşinoase şi foioase pentru industrializare şi construcţii".
Nivelul maxim şi termenul de păstrare îndelungată rămân nemodificate.
ART. 4
Execuţia lucrărilor se realizează prin încredinţarea, direct, agenţilor
economici cu activităţi de construcţii, agreaţi de prefectura şi consiliul
judeţean, în condiţiile art. 16 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.
ART. 5
Fondurile speciale constituite cu destinaţiile specificate se administrează
de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
ART. 6
Sumelor neutilizate la 3l decembrie 1994, din fondurile constituite pe
judeţe potrivit art. 1, li se aplică prevederile art. 72 din Legea nr. 10/1991
privind finanţele publice.

ART. 7
Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în
bugetul de stat pe anul 1994.
ART. 8
Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi se
comunică instituţiilor interesate.
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