GUVRNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Î R E nr. 347
din 28 martie 2016

Cu privire la ajutorul umanitar acordat
Republicii Moldova de către România
În temeiul art.141 şi art. 27 alin.(2) al Legii nr.1491-XV din 28 noiembrie
2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul
oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 23-24, art. 79), cu modificările şi
complrtările ulterioare, şi al pct. 5 din Regulamentul privind gestionarea
fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 862
din 18 decembrie 2015, (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347360, art 967), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1.Se ia act de Hotărârea Guvernului României nr.91 din 18 februarie 2016
privind
acordarea unui ajutor umanitar Republicii Moldova sub formă de produse
alimentare și păcură, în sumă de 16690,86 mii lei românești.
2.Agenţia Rezerve Materiale va asigura recepționarea, depozitarea,
păstrarea și
evidența bunurilor materiale acordate în calitate de ajutor umanitar.
3. Ministerul Afacerilor Interne va organiza escortarea ajutorului umanitar
sub
formă de produse alimentare, în modul stabilit, de la hotar pînă la punctul de
destinaţie.
4. Distribuirea ajutorului umanitar se va efectua în baza deciziei Comisiei
interdepartamentale pentru ajutoare umanitare.
5. Ministerul Finanţelor:
1) prin intermediul Serviciului Vamal va asigura îndeplinirea operativă a
formalităților de trecere peste frontieră a ajutorului umanitar sus-menţionat;
2) va aloca Agenţiei Rezerve Materiale din fondul de rezervă a
Guvernului mijloace financiare în sumă de 6123,4 mii lei, pentru cheltuielile
legate de:
serviciile de broker;

recepționare, păstrare, încărcare, descărcare, precum şi cheltuielile
ocazionate de cazarea şi hrana reprezentanţilor din partea României,
împuterniciţi să însoţească ajutorul umanitar;
transbordarea cisternelor cu păcura la staţia Ungheni şi de lucrările de
manevrare a acestora pe calea ferată a Moldovei până la punctul de destinaţie;
lucrările de descărcare din cisterne a păcurii şi pomparea ei în rezervorul
de primire.

6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui
Gheorghe Brega, viceprim-ministru.
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