Proiect

Cu privire la aprobarea componenţei nominale a
Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale
În temeiul art.20 pct.3) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la
Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131133, art.1018) şi art. 33 din Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administraţia
publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial nr.160-164/537 din
03.08.2012), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă componenţa nominală a Colegiului Agenţiei Rezerve
Materiale, conform anexei.
2. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile
deţinute, atribuţiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.
3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea componenţei
nominale a Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale nr. 209 din 21.03.2013.

PRIM-MINISTRU

Valeriu STRELEŢ

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
nr. din
2015
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale
HÎNCU Nicolae
- director general, preşedinte al Colegiului,
BOLDESCU Alexei - director general adjunct, vicepreşedinte al
Colegiului,
IONCU Nichifor
- şef Direcţia rezerve materiale ale statului şi eTransformare, membru al Colegiului,
POTORAC Eugen - şef Direcía economic-financiară, membru al
Colegiului,
JOSAN Constantin - şef Direcţia logistică a Academiei de ştiinţe din
Moldova, membru al Colegiului.

Notă de referinţă
la proiectul Hotărîrii Guvernului “Cu privire la aprobarea componenţei
nominale a colegiului Agenţiei Rezerve Materiale”
Acest proiect de Hotărîre a fost elaborat în contexstul sedinţei operative,
convocate de dl Prim-ministru la 07.09.2015, în cadrul căreia s-a examinat
problema privind actualizarea componenţei nominale a Colegiilor ministerelor
şi altor autorităţi administrative centrale.
În procesul actualizări componenţei nominale a Colegiului Agenţiei s-a
ţinut cont şi de Regulamentul(pct.9) aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 827
din 16.12.2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale, structurii şi efectivului-limită ale
aparatului central al acesteia”, care prevede formarea Organului colegial al
Agenţiei din cinci membri.
În scopul executării indicaţiei Prim-ministrului
11.09.2015

nr. 0105-63/GS din

în componenţa nominală a Colegiului Agenţiei se include, la

propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, un reprezentant al Direcţiei
logistică

a

Academiei

de

ştiinţe

a

Moldovei.

Astfel, proiectul de hotărîre în cauză se încadrează în prevederile
legislaţiei în vigoare şi aprobarea lui va avea un impact benefic asupra
activităţii cu rezervele materiale ale statului.

Director general

Nicolae HÎNCU

