Guvernul României - Hotărâre nr. 930/2015 din 11 noiembrie 2015

Hotărârea nr. 930/2015 privind aprobarea scoaterii din
rezervele de stat a unor materiale de construcţii şi
acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de
urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia afectată de
alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul
Buzău
În vigoare de la 16 noiembrie 2015
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16 noiembrie 2015. Nu există
modificări până la 03 februarie 2016.
În temeiul art. 108 şi art. 110 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
al art. 5 alin. 1 lit. a) şi alin. 3 şi art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992 privind
rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea
imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor
materiale de construcţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, în limita sumei de 350 mii lei pentru populaţia afectată de
alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în localitatea Lacurile, comuna
Bisoca, judeţul Buzău.
(2) Transportul materialelor de construcţii până la locul de destinaţie indicat
de Instituţia Prefectului Judeţului Buzău se efectuează cu mijloace auto de
transport din dotare şi/sau ale unor operatori economici angajaţi de
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în
condiţiile legii.
Art. 2. - Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale
scade din gestiune, la preţul de înregistrare, prin debitarea contului 6891
"Cheltuieli privind rezerva de stat", cantităţile de materiale de construcţii
aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri,
proporţional cu datele din avizele de expediţie şi procesele-verbale de
predare-primire semnate de persoanele împuternicite desemnate de Instituţia
Prefectului Judeţului Buzău.
Art. 3. - Cheltuielile pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la art. 1 alin.
(2) se suportă din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi
reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, conform Hotărârii Guvernului nr.
598/2014 privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de
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Stat şi Probleme Speciale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii,
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.
Art. 4. - (1) Instituţia Prefectului Judeţului Buzău justifică distribuirea
materialelor de construcţii 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) Distribuirea materialelor de construcţii către populaţia afectată se face de
Instituţia Prefectului Judeţului Buzău, prin persoane anume împuternicite.
(3) Documentele justificative privind distribuirea materialelor de construcţii
se păstrează la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, în vederea
punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.
(4) Schimbarea, sub orice formă, a destinaţiei materialelor de construcţii
acordate ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, din
rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea civilă,
administrativă, disciplinară sau penală.
Art. 5. - 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 350 mii lei,
inclusiv taxa pe valoare adăugată.
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
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interimar,
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Bucureşti, 11 noiembrie 2015.
Nr. 930.
ANEXĂ
LISTA
materialelor de construcţii care se scot din rezervele de stat, acordate ca
ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru populaţia
afectată de alunecările de teren înregistrate în anul 2015 în judeţul Buzău
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Nr.
crt.

Produsul

U.M.

1

Cantitatea

0
1

Ciment

2
kg

3
120.000

2

Oţel beton

kg

24.800

∅ 6 mm

kg

2.400

∅ 16 mm

kg

22.400

5

Cărămizi şi blocuri ceramice cu buc.
goluri verticale 290 x 240 x 138
mm
Lemn rotund din răşinoase şi mc
foioase pentru industrializare şi
construcţii (manele)
Cherestea răşinoase (scânduri)
mc

6

Tablă zincată

3

4

kg

Valoare (mii lei)

30.800

14,4

44
4.800
350

3

