
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

                                               H O T Ă R Î R E  nr. ____ 

                                                din ___________ 2016 

                                                              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, 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE:    

 

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

titlu de deblocare, bunuri materiale pentru lichidarea consecinţelor ploilor 

abundente cu grindină și vijelie din iunie 2016 şi pentru transportarea 

materialelor de construcţie pînă la locul de destinaţie și lucrările de pompare a 

apei din clădirile inundate, conform anexei. 

2. Ministerul Afacerilor Interne (Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale) va asigura transportarea bunurilor materiale la locul de destinaţie. 

3. Se recomandă Consiliilor raionale Ungheni, Floreşti, Şoldăneşti, 

Călărași și Sîngerei să întreprindă măsurile ce se impun privind recepţionarea, 

distribuirea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor materiale 

eliberate din rezervele materiale de stat.  

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui 

Alexandru Jizdan, ministru al afacerilor interne, şi dlui Nicolae Hîncu, director 

general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor. 

 

 

 

 

Prim-ministru                        Pavel FILIP  

 

  

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor interne     Alexandru JIZDAN  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Anexă 

 la Hotărîrea Guvernului 

 nr._______din_____________2016 

 

Lista bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat 

 
Nr. 

d/o 

Destinatari Denumirea 

bunurilor 

materiale 

Unit. 

de 

măsură 

Cantitatea 

1 2 3 4 5 

1. Consiliul raional Ungheni Ardezie foi 42925 

2. Consiliul raional Florești Ardezie foi 16064 

Cherestea m cubi 102,0 

3. Consiliul raional Șoldănești Ardezie foi 12100 

Cherestea m cubi 82,002 

4. Consiliul raional Călărași Ardezie foi 7282 

Cherestea m cubi 32,0 

5. Consiliul raional Sîngerei Ardezie foi 920 

6. Serviciul Protecției Civile și 

Situațiilor Excepționale al MAI 

Ardezie foi  943 

Cherestea m cubi 9,8 

Motorină tone 9,223 

Benzină A-92  tone 2,323 
     

 Total bunuri eliberate din 

rezervele materiale de stat 

Ardezie  foi 80234 

Cherestea m cubi 225,802 

Motorină tone 9,223 

Benzină A-92 tone 2,323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 deciziei Comisiei 

pentru situații Excepționale a Republicii Moldova, referitor la eliberarea unor 

bunuri materiale din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecinţelor 

ploilor abundente cu grindină și vijelie din luna iunie 2016, în urma cărora au 

suferit mai multe localităţi ale raioanelor Ungheni, Floreşti, Şoldăneşti, Călărași 

și Sîngerei. 

Bunurile materiale din rezervele materiale de stat şi anume, ardezie în 

cantitate de 80234 foi (la prețul de 100 lei foaia) în sumă de 8023,4 mii lei și 

225,802  metri cubi de cherestea (la prețul de 3500 lei metru cub) în sumă de 

790,307 lei, au fost eliberate pentru reparaţia, în primul rînd, a acoperişurilor 

afectate.  

Pentru transportarea bunurilor materiale la destinație și pomparea apei din 

clădirile inundate au fost utilizate din rezervele materiale de stat:  9,223 tone 

motorină (la prețul de 18250 lei/tonă) în sumă de 168,32 mii lei și 2,323 tone 

benzină A-92 (la prețul de 20300 lei/tonă) în sumă de 47,157 mii lei.  

Suma totală a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat 

constituie 9029,184 mi lei.  

Prețurile la bunurile materiale au fost stabilite de către comisia mixta de 

stabilire a prețurilor de eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale de 

stat, luînd în calcul prețurile curente la moment și prețurile de evidență a 

bunurilor materiale, conducîndu-se de prevederile ”Regulamentului cu privire la 

modul de formare și aplicare a prețurilor de livrare și eliberare a bunurilor 

materiale din rezervele materiale de stat”.  Menționăm, că la estimarea costului 

combustibilului, prețurile au fost calculate la tonă.   

La proiect sînt anexate materialele confirmative ale comisiilor pentru 

situaţii excepţionale cu referinţă la evenimentul indicat şi actele respective 

privind estimarea necesităților de bunuri materiale. 

Proiectul de hotărîre prezentat se încadrează în prevederile Legii privind 

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

 

Director general                                   Nicolae HÎNCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


