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CUPRINS

+ Fișă act

CUPRINSUL ACTULUI

privind aprobarea scoaterii din
rezervele de stat și acordarea de
către România a unui ajutor
umanitar extern, cu titlu gratuit,
pentru Republica Moldova,
destinat sprijinirii agricultorilor
afectați de secetă

A ti l l 1

HOTĂRÂRE nr. 31 din 3 februarie 2021privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat și acordarea de către
România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, destinat sprijinirii agricultorilor
afectați de secetă
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 5 februarie 2021 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată (~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/47355), al art. 5 alin. 1
lit. a) (~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/226498) și art. 8 alin. 3 din Legea nr. 82/1992
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/226498) privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 +  Articolul 1
(1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu
gratuit, pentru Republica Moldova, constând în cantitatea de 6.000 tone produs energetic - motorină, destinat
sprijinirii agricultorilor afectați de secetă, în valoare de 18.300 mii lei, exclusiv transportul.
(2) Cantitatea prevăzută la alin. (1) se scoate din stocul rezervelor de stat, la parametrii specificațiilor tehnice ale
produsului aflat pe stoc și poate fi diminuată în funcție de posibilitățile tehnologice de încărcare la capacitatea
maximă a cisternelor de transport.
 +  Articolul 2
Transportul produsului prevăzut la art. 1 alin. (1) se declanșează prompt în cadrul acțiunilor imediate de intervenție
operativă și se realizează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale prin
achiziționarea serviciilor de transport feroviar și cele anexe și auxiliare acestora, prevăzute de Regulamentul
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/161032) privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanța
Guvernului nr. 7/2005, republicată (~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/161031), cu modificările ulterioare, precum
și de Normele (~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/161565) uniforme privind transporturile pe căile ferate din
România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007
(~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/161563), cu modificările și completările ulterioare.
 +  Articolul 3
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale scade din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin
debitarea contului 68901 „Cheltuieli privind rezerva de stat“, cantitatea de produs prevăzută la art. 1 alin. (1),
aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite
conform prevederilor legale.
 +  Articolul 4
Ministerul Afacerilor Externe întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la
destinație.
 +  Articolul 5
Predarea produsului prevăzut la art. 1 alin. (1) se realizează la Chișinău, pe bază de proces-verbal de predare-preluare,
de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și ai Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale, autorităților abilitate de Guvernul Republicii Moldova.
 +  Articolul 6
Cheltuielile pentru intervenția operativă privind transportul intern și extern, precum și orice alte cheltuieli ocazionate
de îndeplinirea acțiunii de livrare a produsului prevăzut la art. 1 alin. (1) se suportă în conformitate cu art. 1 alin. (2)
lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 (~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/172741) privind înființarea pe
lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate teritorială a unor
activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.
 +  Articolul 7
Finanțarea reîntregirii stocului rezervă de stat se suportă în limita sumei de 18.300 mii lei în conformitate cu art. 1
alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 (~/../../../Public/DetaliiDocumentAfis/172741), cu modificările
și completările ulterioare.
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Tiberiu Horațiu Gorun 
Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
Gheorghe Alecsei 
p. Ministrul afacerilor externe, 
Cornel Feruță, 
secretar de stat 
Ministrul finanțelor, 
Alexandru Nazare
București, 3 februarie 2021.
Nr. 31.
-----

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
(http://www.fonduri-ue.ro).
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