
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la măsurile urgente pentru restabilirea  
liniilor de transport al energiei electrice  

  
nr. 136  din  16.02.2001  

  
Monitorul Oficial nr.31/107 din 22.02.2011  

  
* * *  

În scopul lichidării consecinţelor calamităţilor naturale care au avut loc la 26-27 noiembrie 
2000 şi restabilirii liniilor de transport al energiei electrice, Guvernul Republicii Moldova  

HOTĂRĂŞTE:  
1. Direcţia Generală pentru Rezervele Materiale va elibera, din Rezerva de mobilizare, 

agenţilor economici subordonaţi Ministerului Industriei şi Energeticii piloni:  
10 KB CB-105 – 4155 buc. la preţul de 878,47 lei, în sumă de 3650042,85 lei  
0,4 KB CB-95 – 2921 buc. la preţul de 535,99 lei, în sumă de 1565626,79 lei  
SK 22,2-1 – 32 buc. la preţul de 12084,28 lei, în sumă de 386696,96 lei  
Total: 5602366,60 lei  
Bunurile materiale vor fi distribuite agenţilor economici conform punctului 1 din anexă, 

fără plată de garanţie.  
2. S.A. “RED-Nord”, în termen de pînă la 30 aprilie 2011, va restitui 1300 piloni, eliberaţi 

din rezervele de mobilizare, conform punctului 2 din anexa la prezenta Hotărîre..  
[Pct.2 în redacţia Hot.Guv. nr.1203 din 23.12.2010] 
  
3.Restituirea în Rezerva de Stat a costului a 5108 piloni în sumă de 4187906,6 lei, eliberaţi 

pentru restabilirea liniilor de transport al energiei electrice, se va efectua din contul şi în limitele 
alocaţiilor care vor fi prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002 pentru crearea şi completarea 
rezervelor materiale de stat.  

[Pct.3 în redacţia Hot.Guv. nr.564 din 02.07.2001] 
  
4. Controlul asupra restituirii bunurilor eliberate se pune în sarcina Ministerului Industriei 

şi Energeticii şi Direcţiei Generale pentru Rezervele Materiale.  
   
PRIM-MINISTRU  
AL REPUBLICII MOLDOVA Dumitru BRAGHIŞ  
 
Contrasemnată:   

Ministrul finanţelor Mihail Manoli  
Ministrul industriei şi energeticii Ion Leşanu 
 
Chişinău, 16 februarie 2001.   

Nr.136.  
 
 
 
 
 

 

  



Anexă 
la Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova 
nr.136 din 16 februarie 2001 

  
LISTA  

bunurilor materiale eliberate, achitate şi restituite  
în Rezerva de mobilizare  

  
Denumirea bunurilor materiale U/m Cantitatea Preţul Suma  

(lei) 
Notă 

 
1. Distribuirea bunurilor materiale eliberate din Rezerva de mobilizare 

S.A. “RED-Nord”      
Piloni de beton armat tip CB-105 buc. 2700 878,47 2371869,00  
Piloni de beton armat tip CB-95 buc. 1899 535,99 1017845,01  
S.A. “RED-Nord-Vest”      
Piloni de beton armat tip CB-105 buc. 1455 878,47 1278173,85  
Piloni de beton armat tip CB-95 buc. 1022 535,99 547781,78  
Î.S. “Moldelectrica”      
Piloni tip SK-22,2-1 buc. 32 12084,28 386696,96  
Total:  7108  5602366,60  

 
2. Restituirea bunurilor materiale în Rezerva de mobilizare 

S.A. “RED-Nord”      
Piloni de beton armat tip CB-105 buc. 650 878,47 571005,50  
Piloni de beton armat tip CB-95 buc. 650 535,99 348393,50  
S.A. “RED-Nord-Vest”      
Piloni de beton armat tip CB-105 buc. 350 878,47 307464,50  
Piloni de beton armat tip CB-95 buc. 350 535,99 187596,50  
Total:  2000  1414460,00  
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