
 

Notă de referință 

la proiectul Hotărîrii Guvernului 

”Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale  

din rezervele materiale ale statului” 

 

Proiectul de hotărâre în cauză este elaborat în temeiul prevederilor articolului 8 din 

Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de 

mobilizare și deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 20 

iulie 2017, precum și conform indicațiilor Guvernului nr.21-06-5473 din 12.07.2017 și 

nr.21-07-5337 din 7.07.2017.   

Agenția a examinat demersurile parvenite de la consiliile raionale Drochia și Fălești 

și se propune a elibera din rezervele materiale de stat materiale de construcție în sumă 

totală de 856,736 mii lei, pentru reparația acoperișului Școlii sportive din or.Drochia, 

deteriorat în urma calamităților naturale din 26 iunie 2017 și pentru lichidarea 

consecințelor calamităților naturale din 29 iunie 2017, care au avut loc în raionul Fălești.  

 Totodată, în baza aceleiași decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale, se 

acceptă volumele bunurilor eliberate din rezervele de mobilizare în sumă totală de 

927,524 mii lei,  întreprinderilor Î.S.”Moldelectrica” – piloni de beton armat și cabluri în 

sumă de 732,332 mii lei și Î.S.”Calea Ferată din Moldova” – izolatoare și cabluri în sumă 

de 195,191 mii lei,  pentru restabilirea rețelelor electrice deteriorate în urma calamităților 

naturale din 20-21 aprilie 2017.  

 Proiectul de hotărîre prevede achitarea costului bunurilor eliberate din rezervele 

materiale ale statului, în sumă totală de 1784,26 mii lei, Agenției Rezerve Materiale din 

fondurile de intervenție ale Guvernului, în conformitate cu Regulamentul privind 

gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.862 din 18 decembrie 2015. Mijloacele financiare alocate urmează a fi direcționate 

pentru reîntregirea stocurilor rezervelor  materiale ale statului. 

Proiectul de hotărîre menționat se încadrează în prevederile Legii nr.589-XIII din 

22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare, iar aprobarea 

acestuia va contribui la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din perioada 20-21 

aprilie 2017 și 26,29 iunie 2017. 
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