
 
 

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 indicaţiei 
Guvernului Republicii Moldova nr. 1217-185 din 06 iunie 2012 şi 
demersului Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr.19/9-
753 din 31 mai 2012 privind eliberarea a 1,663 tone motorină şi 0,722 tone 
benzină, cantităţi consumate pentru lichidarea consecinţelor cauzate de ploile 
abundente din 19-20 mai 2012, care au afectat unele localităţi din raioanele 
Sîngerei, Criuleni, Floreşti, Drochia, Ialoveni, Cimişlia şi Cahul. 

 Pentru diminuarea şi lichidarea consecinţelor cauzate de aceste ploi, 
subdiviziunile de salvatori şi pompieri ale Serviciului Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale  au fost antrenate la efectuarea lucrărilor de pompare 
a apei din grădini, beciuri, case de locuit , curăţirea canalelor de scurgere a 
apei, precum şi alte lucrări. 

Luînd în consideraţie faptul că, rezerva de carburanţi a Serviciului 
Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale acoperă în special doar 
intervenţiile ordinare, iar apariţia unor situaţii excepţionale diminuează 
această rezervă, conducerea Serviciului solicită rambursarea cantităţilor de 
1,663 tone (preţul unei tone – 16587 lei) în sumă de 27584 lei şi 0,722 tone 
benzină (preţul unei tone – 18479 lei) în sumă de 13342 lei, care au fost 
consumate pentru alimentarea unităţilor tehnice de transport şi speciale, 
implicate la efectuarea lucrărilor nominalizate. Suma bunurilor materiale 
eliberate din rezervele materiale de stat constituie de 40926 lei. 

La proiect sînt anexate materialele confirmative ale comisiilor raionale 
pentru situaţii excepţionale cu referinţă la evenimentul indicat şi calculele 
respective. 

 
Opiniile vizavi de proiectul în cauză pot fi expediate pe e-mail: 

nichifor.ioncu@rezerve.gov.md  
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Proiect  

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

     HOTĂRÎREA nr.____ 
din   ___________ 2011 

Chişinău       

Cu privire la eliberarea unor bunuri materiale 
din rezervele materiale de stat  

În temeiul art.8 din Legea 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 al Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al 
Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art.511), Guvernul  
HOTĂRĂŞTE:    
 

1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera, din rezervele materiale de 
stat, cu titlu de deblocare, Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale al Ministerului de Interne 1,663 tone motorină şi 0,722 tone 
benzină, cantităţi consumate pentru lichidarea consecinţelor cauzate de ploile 
abundente din 19-20 mai 2012, care au afectat unele localităţi din raioanele 
Sîngerei, Criuleni, Floreşti, Drochia, Ialoveni, Cimişlia şi Cahul. 

 
2. Ministerul Finanţelor va achita din fondul de rezervă al Guvernului, 

Agenţiei Rezerve Materiale, costul bunurilor materiale eliberate din rezervele 
materiale de stat în sumă de 40926 lei. 

 
3. Ministerul Afacerilor Interne va recepţiona şi monitoriza utilizarea 

conform destinaţiei a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de 
stat asigurînd transportarea lor. 

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

Alexei Roibu, ministru al afacerilor interne şi dlui Vasile Pîntea, director 
general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor. 

 
  

          Prim – ministru                                                     Vladimir Filat 
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