
Proiect 
 

Cu privire la eliberarea unor bunuri 
din rezervele materiale de stat 

------------------------------------------------ 
 

În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind 
rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1996, nr.11-12, art.114 ), cu modificările şi completările ulterioare, şi  
Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, 
aprobat prin  Legea  nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), cu modificările şi completările 
ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  

   
1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de stat,  

cu titlu de deblocare: 
  Şcolii profesionale  nr. 2 din oraşul Cahul -  660 foi de ardezie şi 10 m3  

de cherestea, în sumă de 92400 lei, pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor 
naturale ( ploi şi vînt puternic) din 23 iulie 2013, în urma cărora au avut de 
suferit acoperişurile blocului de studii şi a căminului nr.2. 

 Ministerului Afacerilor Interne(Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale) – 0,633 tone motorină, în sumă de 12565 lei,  pentru transportarea 
bunurilor materiale  eliberate din rezervele materiale de stat.  

2. Ministerul Finanţelor va achita, din fondul de rezervă al Guvernului, 
Agenţiei Rezerve Materiale costul bunurilor  materiale eliberate din rezervele 
materiale de stat în sumă de 104965 lei. 

3. Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale) va asigura transportarea bunurilor materiale la locul de destinaţie. 

4. Administraţia Şcolii profesionale nr. 2 din oraşul Cahul va întreprinde 
acţiunile ce se impun privind recepţionarea şi utilizarea conform destinaţiei a 
bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat.  

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui 
Dorin Recean, ministru al afacerilor interne, şi dlui Vasile Pîntea, director 
general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor. 

 
 
 Prim-ministru      Iurie LEANCĂ 
 
 
Contrasemnează: 
 
Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu 
 
Ministrul afacerilor interne                                      Dorin Recean 

                                                                   



                                                                                        
 
                                                                    
                         

Notă informativă 
la proiectul hotărârii Guvernului Republicii Moldova 

“Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale 
din rezervele materiale  de stat” 

 
 

Proiectul de hotărâre în cauză este elaborat în baza demersului 
Ministerului Educaţiei nr 08/12-376 din 29.07.2013 şi demersului  Şcolii 
profesionale nr.2 din oraşul Cahul nr. 98 din 30.07.2013 referitor la eliberarea  
unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat , pentru lichidarea 
consecinţelor calamităţilor naturale  ( ploi şi vînt puternic) din 23 iulie 2013, în 
urma cărora au avut de suferit acoperişurile Şcolii profesionale nr. 2 din oraşul 
Cahul. 

Bunurile materiale eliberate din rezervele materiale de stat şi anume, 
ardezie în cantitate de 660 foi (95 lei foaia) în sumă de 62700 lei ţi 10 metri cubi 
de cherestea (2970 lei metru cub) în sumă de 29700 lei, vor fi utilizate pentru 
reparaţia acoperişurilor blocului administrativ şi căminului nr.2 a instituţiei 
nominalizate. Pentru transportarea bunurilor materiale s-au eliberat 0,633 tone 
motorină (19850 lei - una tona) în sumă de 12565 lei. Suma totală a bunurilor 
materiale eliberate constituie 104965 lei 

La proiect sînt anexate materialele confirmative ale comisiilor pentru 
situaţii excepţionale cu referinţă la evenimentul indicat şi actele respective 
privind estimarea prejudiciului cauzat. 

Proiectul de hotărîre prezentat se încadrează în prevederile  Legii privind 
rezervele materiale de stat şi de mobilizare nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995. 

 Aprobarea prezentei hotărîri va contribui la asigurarea condiţiilor de 
activitate a instituţiei nominalizate, care a avut de suferit în urma calamităţilor 
naturale. 

 

 

 

 

Director general                                           Vasile Pîntea 
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„____”________________2013                             Nr._____________________ 
 
 
 

Guvernul Republicii Moldova 
 

 

  Agenţia Rezerve Materiale prezintă spre examinare şi aprobare proiectul 

hotărîrii Guvernului „Cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale 

de  stat”.  

         Proiectul în cauză este avizat de Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei. 

 

Anexă:  1. Proiectul  hotărârii  -   pe 1 foae; 

              2. Nota informativă – pe 1 foaie; 

              3. Demersul şcolii profesionale – pe 1 foaie;                

  4. Demersul Ministerului Educaţiei– pe 1 foaie; 

  5. Avizul Ministerului Finanţelor- pe 1 foaie; 

  6. Avizul Ministerului Justiţiei- pe 1 foaie; 

                          7. Avizul Ministerului Afacerilor Interne– pe 1 foaie; 
    8. Materiale confirmative- pe 6 foi. 
 

 

 

 

     Director general                                                   Vasile PÎNTEA 
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