
 

 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca 

ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundațiile 

și alunecările de teren produse în județele Alba și Vâlcea 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) și alin. 3, al art. 8 

alin. 3, precum şi al art. 13 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

       Art. 1 – (1) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare 

interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 616.512,08 lei, exclusiv transportul, necesare desfăşurării 

măsurilor de intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei afectate de urmările distructive ale 

inundaţiilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale oraș Câmpeni, comuna Roșia Montană, 

comuna Ocoliș și comuna Sohodol, judeţul Alba. 

 (2) Se aprobă scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de 

urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, în valoare de 68.320 lei, exclusiv transportul, necesare desfăşurării măsurilor de 

intervenţie operativă pentru protecţia populaţiei afectate de urmările distructive ale alunecărilor de teren 

de pe raza satului Cherăști, comuna Roșiile, județul Vâlcea. 

 (3) Transportul produselor până la locul de destinaţie indicat de Instituţia Prefectului - Judeţul Alba 

și Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea se efectuează cu mijloace de transport puse la dispoziţie de 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

  

Art. 2. – (1) Pe perioada desfăşurării acţiunilor de intervenţie în sprijinul populaţiei afectate, 

cantitatea de combustibil necesară se scoate din stocurile rezervelor de stat, la valorile specificaţiilor 

tehnice ale produsului aflat pe stoc şi poate fi diminuată în funcţie de posibilităţile tehnologice de 

încărcăre la capacitatea maximă a cisternelor de transport. 



(2) Cantitatea de combustibil este pusă la dispoziţia Instituției Prefectului - Județul Alba, prin 

unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

 

       Art. 3. – Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din gestiune, la 

preţurile de înregistrare, prin debitarea contului 689.0100 "Cheltuieli privind rezerva de stat", cantitățile 

de produse prevăzute în anexe, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe 

baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii 

desemnaţi de Instituția Prefectului - Județul Alba și Instituția Prefectului – Județul Vâlcea. 

 

Art. 4. – Cheltuielile pentru intervenția operativă privind transportul prevăzut la art. 1 alin. (3), 

precum și orice alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acțiunii de livrare a produselor, se suportă din 

veniturile proprii ale Activității pentru intervenții operative și reîntregirea stocurilor diminuate, înființată 

pe lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate 

teritorială, conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014 privind înființarea pe 

lângă Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și pe lângă fiecare unitate 

teritorială a unor activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Art. 5 – (1) Distribuirea construcţiilor uşoare din elemente modulate către populaţia afectată se va 

face de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba și 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea. 

(2) Preluarea locuinţelor de către persoanele sinistrate se face pe bază de proces-verbal de predare-

primire, cu precizarea obligaţiilor şi îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului-cadru 

de locaţiune pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă prevăzut în anexa nr. 8 la Normele 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pe termen de un an 

calendaristic, dar nu mai puţin decât perioada necesară rezolvării situaţiei locative definitive a 

sinistratului beneficiar de locuinţă provizorie. 

(3) După finalizarea reconstrucţiei locuinţelor, Instituţia Prefectului - Judeţul Alba și Instituţia 

Prefectului - Judeţul Vâlcea preiau de la populaţie construcţiile uşoare din elemente modulate acordate 

în condiţiile prezentei hotărâri. 

(4) Preluarea prevăzută la alin. (3) se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu 

constatarea stării constructiv-funcţionale şi aplicarea măsurilor, după caz. 

(5) Instituţia Prefectului - Judeţul Alba și Instituţia Prefectului - Judeţul Vâlcea asigură 

gestionarea şi conservarea construcțiilor ușoare din elemente modulate preluate potrivit alin. (3) și (4), 

care urmează a fi folosite pentru protecția populației afectate, în cazul apariției altor situații de urgență 
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pe raza județelor ori în proximitatea acestora, cu menținerea destinației produselor acordate ca ajutor 

umanitar intern de urgență, cu titlu gratuit, din rezervele de stat. 

 

Art. 6. – Documentele justificative privind distribuirea produselor se păstrează la sediul 

instituţiilor prefectului beneficiare în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate. 

 

Art. 7. – Finanţarea reîntregirii stocului rezervă de stat se efectuează în limita sumei de 

684.832,08 lei inclusiv TVA din veniturile proprii ale Activităţii pentru intervenţii operative şi 

reîntregirea stocurilor diminuate, înfiinţată pe lângă Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale, conform art. 1 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 598/2014, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 
 

FLORIN-VASILE CÎŢU 
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Anexa nr. 1 
 
 

L I S T A 
produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare 

interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de inundațiile produse în 
județul Alba 

 

Nr. 
crt. 

PRODUSUL U.M. CANTITATE Valoare 
fără TVA 

(lei) 

Valoare  
cu TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

UAT ORAȘ CÂMPENI    

1. Motorină kg./litri 12.600/15.000 75.600 75.600* 

2. Paturi buc. 144 41.760 49.694,40 

3. Pături buc. 428 31.244 37.180,36 

4. Saltele buc. 144 24.480 29.131,20 

5. Cearșafuri buc. 288 12.960 15.422,40 

6. Fețe pernă buc. 288 3.456 4.112,64 

7. Construcții ușoare din 
elemente modulate 

buc. 1 12.000 14.280 

8. Apă minerală litri 5.004 10.008 10.908,72 

9. Conserve carne porc kg./buc. 300,60/1.002 6.613,20 7.208,39 

10. Conserve pateu de 

ficat 

kg./buc. 403,20/2016 8.064 8.789,76 

TOTAL ORAȘ CÂMPENI  226.185,20 176.727,87 

UAT ROȘIA MONTANĂ    

1. Motorină kg./litri 4.200/5.000 25.200 25.200* 

2. Paturi buc. 144 41.760 49.694,40 

3. Pături buc. 390 28.470 33.879,30 

4. Saltele buc. 144 24.480 29.131,20 

5. Cearșafuri buc. 288 12.960 15.422,40 

6. Fețe pernă buc. 288 3.456 4.112,64 

7. Construcții ușoare din 
elemente modulate 

buc. 6 72.000 85.680 

8. Apă minerală buc. 3.006 6.012 6.553,08 

9. Conserve carne porc kg./buc. 360/1.200 7.920 8.632,80 

10. Conserve pateu de 

ficat 

kg./buc. 307,2/1.536 6.144 6.696,96 

TOTAL ROȘIA MONTANĂ  228.402 239.802,78 

UAT OCOLIȘ    

1. Motorină kg./litri 8.400/10.000 50.400 50.400* 

UAT SOHODOL    

1. Motorină kg./litri 4.200/5.000 25.200 25.200* 



2. Paturi buc. 4 1.160 1.380,40 

3. Pături buc. 8 584 694,96 

4. Saltele buc. 4 680 809,20 

5. Cearșafuri buc. 8 360 428,40 

6. Fețe pernă buc. 8 96 114,24 

7. Construcții ușoare din 

elemente modulate 

buc. 1 12.000 14.280 

8. Apă minerală litri 504 1.008 1.098,72 

9. Conserve carne porc kg./buc. 120,6/402 2.653,2 2.891,99 

10. Conserve pateu de 

ficat 

kg./buc. 86,40/432 1.728 1.883,52 

TOTAL SOHODOL  45.469,20 23.581,43 

 

TOTAL GENERAL 550.456,40 616.512,08 

 

 
(* Produsul „Motorină” este fără TVA și Accize, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale fiind autorizată ca antrepozit fiscal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 2 
 
 

L I S T A 
produselor scoase din rezervele de stat și acordate ca ajutoare umanitare 

interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de alunecările de teren 
produse în județul Vâlcea 

 

 

Nr. 
crt. 

PRODUSUL U.M. CANTITATE Valoare 
fără TVA 

(lei) 

Valoare 
 cu TVA 

(lei) 

0 1 2 3 4 5 

Familia STANCIU VALERIAN    

1. Construcții ușoare din elemente 
modulate 

buc. 1 12.000 14.280 

2. Paturi buc. 4 1.160,50 1.381 

3. Pături buc. 4 292,44 348 

4. Saltele pat buc. 4 680,67 810 

5. Cearșafuri pat buc. 8 360,50 429 

6. Fețe pernă buc. 4 48,74 58 

TOTAL Familia STANCIU VALERIAN  14.542,85 17.306 

Familia FLORICAN NICOLAE    

1. Cărămizi 290x240x138 buc. 1.782 8.221 9.783 

2. Ciment kg. 13.720 7.090,75 8.438 

3. Țigle 395x220x11 buc. 1.730 5.815,13 6.920 

4. Coame 325x250x197x90/80mm buc. 38 415,12 494 

5. Oțel beton Ø6 kg. 200 865,55 1.030 

6. Oțel beton Ø8 kg. 400 1.983,19 2.360 

7. Oțel beton Ø12 kg. 516 2.497,48 2.972 

8. Cherestea rășinoase 8x12 mc. 3 3.610,92 4.297 

9. Cherestea rășinoase 12x12 mc. 3 3.734,45 4.444 

10. Cherestea rășinoase 14x12 mc. 2,8 3.529,41 4.200 

11. Cherestea foioase-scânduri fag mc. 3,1 4.819,32 5.735 

12. Țevi instalații ½” kg. 16 123,52 147 

13. Țevi instalații 1” kg. 10 76,47 91 

14. Țevi instalații 3/4” kg. 10 86,55 103 

TOTAL Familia FLORICAN NICOLAE  42.868,86 51.014 

 

TOTAL GENERAL 57.411,71 68.320 

 


