
 
 

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 indicaţiei 

Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr.1311-566 din 15.08.2011 şi 

demersului Consiliului raional Rîşcani nr. 02/2-21/370 din 05.08.2011 

privind eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale de stat  pentru  

restabilirea casei de locuit a familiei Catan Valeriu, locuitor al satului Druţă, 

raionul Rîşcani, care a avut de suferit în urma incendiului din 10 iunie 2011. 

Din lista bunurilor materiale solicitate pentru restabilirea casei de 

locuit a familiei nominalizate, Agenţia Rezerve Materiale are în disponibil 

actualmente şi propune spre eliberare în acest scop 100 foi de ardezie (preţul 

unei foi 85 lei) în sumă de 8500 lei,  6,44 m3 de cherestea (2950 lei 1 m3 ) în 

sumă de 18998 lei,  0,078 tone de motorină, pentru transportarea bunurilor 

materiale la locul de destinaţie, în sumă de 1345 lei.  Suma tuturor bunurilor 

materiale eliberate din rezervele materiale de stat constituie 28843 lei. 

La proiect sînt anexate materialele confirmative a Serviciului Protecţiei 

Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi a comisiei raionale Rîşcani pentru situaţii 

excepţionale cu referinţă la evenimentul indicat şi actele respective privind 

estimarea prejudiciului cauzat. 

Aprobarea prezentei hotărîri va contribui la asigurarea condiţiilor de  

trai a familiei nominalizate care este compusă din 6 persoane, părinţii şi 4 

copii dintre care fiul mai mic invalid din copilărie de gradul II. 
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Proiect  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

     HOTĂRÎREA nr.____ 
din   ___________ 2011 

Chişinău       

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

 
În temeiul art.8 al Legii 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 Legii nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 despre Regulamentul privind 
utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:  

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

cu titlu de deblocare: 
 Consiliului raional Rîşcani 6,44 m3  cherestea şi 100 foi de ardezie în 

sumă de 27498 lei pentru restabilirea casei de locuit a familiei Catan Valeriu, 
locuitor al satului Druţă, raionul Rîşcani, care a avut de suferit în urma 
incendiului din 10 iunie 2011;  

 Ministerului Afacerilor Interne 0,078 tone motorină, în sumă de 1345 
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 28843 lei. 

3. Ministerul Afacerilor Interne va asigura transportarea bunurilor 
materiale din rezervele materiale de stat la locul de destinaţie. 

4. Consiliului raional Rîşcani se recomandă întreprinderea acţiunilor de 
recepţionare şi monitorizare a  utilizării conform destinaţiei a bunurilor 
eliberate din rezervele materiale de stat.  

5. Controlul asupra executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina dlui 
Alexei Roibu, ministru al afacerilor interne, dlui Vasile Pîntea, director 
general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor. 

 
  

          Prim – ministru                                                     Vladimir Filat 
 
Contrasemnează: 
    
Ministrul Finanţelor                                                                Veaceslav Negruţa 
Ministrul Afacerilor Interne                                                                Alexei Roibu 
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