
      Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

                                               H O T Ă R Î R E  nr. ____ 

                                                din ___________ 2017 

                                                              Chişinău 

Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale ale statului  

 

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 pct.6 al Regulamentului privind 

gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.862 din 18 decembrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-

360, art.967) ,  

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

  

1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, cu titlu de deblocare, din rezervele 

materiale de stat: 

Consiliilor raionale Drochia și Fălești - materiale de construcţie în sumă totală de 

856,736 mii lei, pentru lichidarea consecinţelor calamităților naturale din 26 iunie 2017, 

conform anexei. 

2. Se acceptă volumele bunurilor materiale, eliberate cu titlu de deblocare, de către 

Agenţia Rezerve Materiale, din rezervele de mobilizare: 

Î.S.”Moldelectrica” și Î.S.”Calea Ferată din Moldova” – piloni de beton armat, 

cabluri și izolatoare în sumă totală de 927,524 mii lei, pentru restabilirea rețelelor electrice 

deteriorate în urma calamităților naturale din 20-21 aprilie 2017, conform anexei. 

3. Ministerul Finanţelor va achita Agenției Rezerve Materiale, din fondurile de 

intervenție ale Guvernului, costul bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale ale 

statului, în sumă de 1784,26 mii lei. 

4. Se recomandă Consiliilor raionale Drochia și Fălești să întreprindă măsurile ce 

se impun privind recepţionarea, transportarea, distribuirea şi monitorizarea utilizării 

conform destinaţiei a bunurilor materiale, eliberate din rezervele materiale de stat.  

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Vitalie 

Bîrsan, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor. 

 

Prim-ministru                        Pavel FILIP 

 

 

   

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor      Octavian ARMAŞU  
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă 

 la Hotărîrea Guvernului 

 nr._______din_____________2017 

Bunurile materiale eliberate din rezervele materiale ale statului și costul acestora 

pentru achitare din fondurile de intervenție ale Guvernului 

  
Nr. 

d/o 

Destinatari Denumirea 

bunurilor materiale 

Unit. 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul de 

eliberare 

(lei) 

Costul 

(mii 

lei) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Rezervele materiale 

de stat 

     

1. Consiliul raional 

Drochia 

Ardezie foi 2964 90 266,76 

Cherestea m cubi 60,5 3700 223,85 

Țiglă metalică  m p. 789,0 110 86,79 

Sticlă de construcție m p. 48,0 142 6,816 

2. Consiliul raional 

Fălești 

Ardezie foi 3028 90 272,52 

 Total din rezervele 

materiale de stat: 

Ardezie  foi 5992 90 539,28 

Cherestea m cubi 60,5 3700 223,85 

Țiglă metalică  m p. 789,0 110 86,79 

Sticlă de construcție m p. 48,0 142 6,816 

Total:  mii lei   856,736 

II Rezervele de 

mobilizare 

     

1. Î.S.”Moldelectrica” Piloni de beton armat 

pentru linii de 

transportare a energiei 

electrice de tensiune 

înaltă SK22.1-2,0 

buc. 9 39428,79 354,859 

Piloni de beton armat 

pentru linii de 

transportare a energiei 

electrice de tensiune 

înaltă SȚ20.2-1,0 

buc. 2 129412,50 258,825 

Conductor neizolat 

pentru linii de 

transportare a energiei 

electrice AS-120 

tone 1,403 84567,63 118,648 

2. Î.S. ”Calea Ferată din 

Moldova” 

Izolatoare SȘ-10G buc. 880 146,02 128,498 

Cablu ASB-10 3x35 metri 401,0 166,32 66,694 

 Total:  mii lei   927,524 

 TOTAL GENERAL:  mii lei   1784,26 

 

 

 

 

 


