Proiectul Programului naţional de dezvoltare locală, care urmează să fie coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice devine o mare provocare nu numai pentru oraşe, cât şi pentru întraga ţară, prin efectele sale, înţelegând prin
aceasta comunităţile locale cu autorităţile administraţiei publice locale care le reprezintă, dar mai ales cu cetăţenii care le compun, cu
agenţii economici şi instituţiile care vor beneficia de acest program.
De aceea, folosind bunele practici ale activităţilor de administraţie publică din oraşe, dorind să contribuie la realizarea reformei
în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei locale prin realizarea, atât a autonomiei decizionale, a celei financiare şi
patrimoniale, cât şi a procesului de descentralizare, cu respectarea principiului subsidiarităţii, primarii de oraşe s-au implicat imediat şi
au contribuit la realizarea variantei AOR a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală.
Susţinerea intereselor fiecărui tip de unitate administrativ-teritorială (comună/oraş/municipiu/judeţ şi în perspectivă regiune)
corelată cu principiile asumate de România prin ratificarea Cartei europeane a autonomiei locale şi cu măsurile cuprinse în Programul de
guvernare, ne arată că reuşita PNDL-ului ţine atât de identificarea corectă a nevoilor pe care comunităţile locale le-a reclamat tot timpul,
armonizate cu resursele de care acest program poate dispune, dar mai ales de transparenţa din activităţile de monitorizare a solicitărilor,
a evaluărilor şi selectării proiectele, precum şi a programării, coordonării, monitorizării şi evaluării utilizării asistenţei financiare
nerambursamile în implementarea proiectelor şi de modul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care este
coordonatorul asistenţei nerambursabile, va face pregătirea şi funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru
gestionarea acestui program. Procedurile folosite pentru utilizarea Fondurilor Europene ne arată modul cel mai eficient de utilizare a
resurselor financiare disponibile.

PROPUNERI MODIFICARE - AOR

- variantă MDRAPGUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală

- variantă FINALĂ AOR – (cu ROSU –
propunerile de modificare)
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin.
(4) din Constituţia României, republicată se motivează
prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să
asigure un climat investiţional atractiv pentru
localităţile României, care să ducă la creşterea
numărului de locuri de muncă,
Luând în considerare faptul că zonele rurale şi
zonele urbane din România prezintă o deosebită
importanţă din punct de vedere economic, social şi
cultural este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.
Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este
indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor
existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea
infrastructurii.
Având în vedere că actualul cadru legislativ nu
asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul
autorităţilor centrale şi locale care să sprijine
îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor
măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul
perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor
publice şi accentuarea efectelor negative pe care criza
internaţională actuală o are asupra domeniilor de
activitate economică din România,
Neadoptarea în regim de urgenţă a Programului,
conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de
calitate necesare populaţiei în domeniul infrastructurii
rutiere, apă- canalizare şi infrastructură tehnicoedilitară.
România s-a angajat ca până în anul 2018 să
asigure localităţilor din România conformarea la
legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea
infrastructurii de apă, în caz contrar putând fi
declanşată procedura de enfrigement.

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin.
(4) din Constituţia României, republicată se motivează
prin necesitatea luării unor măsuri urgente care să
asigure un climat investiţional atractiv pentru
localităţile României, care să ducă la creşterea
numărului de locuri de muncă,
Luând în considerare faptul că zonele rurale şi
zonele urbane din România prezintă o deosebită
importanţă din punct de vedere economic, social şi
cultural este necesară dezvoltarea durabilă a acestora.
Dezvoltarea durabilă a spaţiului rural şi urban este
indispensabil legată de îmbunătăţirea condiţiilor
existente şi a serviciilor de bază, prin dezvoltarea
infrastructurii.
Promovarea unei dezvoltări spaţiale armonioase
şi a reţelei de localităţi precum şi dezvoltarea
echilibrată între localităţile din cadrul judeţului sunt
obiective prioritare ale programului de guvernare.
Având în vedere că actualul cadru legislativ nu
asigură suficiente mijloace de intervenţie la nivelul
autorităţilor centrale şi locale care să sprijine
îmbunătăţirea infrastructurii, amânarea adoptării unor
măsuri imediate ar avea consecinţe negative în sensul
perpetuării lipsei de resurse la dispoziţia autorităţilor
publice şi accentuarea efectelor negative pe care criza
internaţională actuală o are asupra domeniilor de
activitate economică din România,
Realizarea unor centre de dezvoltare locală poate
susţine crearea de zone dinamice de integrare,
distribuite echilibrat pe teritoriul fiecărui judeţ,
contribuind astfel la dezvoltarea policentrică a zonelor
adiacente, devenind o sursă pentru progresul economic

În considerarea faptului că aceste elemente şi stabilitatea socială necesare ieşirii din criză.
vizează interesul public şi constituie o situaţie de
Municipiile care nu sunt reşedinţe de judeţ, oraşele
urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate şi unele comune care funcţionează ca centre de
dezvoltare locală trebui să coopereze în cadrul unui
fi amânată,
sistem policentric, astfel încât această cooperare să fie o
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia
valoare adăugată pentru zonele periferice ale acestora,
României, republicată,
precum şi pentru comunele din zonele adiacente.
Adoptarea în regim de urgenţă a Programului,
Guvernul României adoptă
prezenta conduce pe termen mediu şi lung la asigurarea
ordonanţă de urgenţă.
standardelor de calitate necesare populaţiei în domeniul
infrastructurii rutiere, apă-canalizare şi infrastructură
Art. 1 - Se aprobă Programul naţional de tehnico-edilitară, cu scopul atingerii următoarelor
dezvoltare locală, denumit în continuare Program, obiective :
coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
a) Creşterea capacitãţilor unităţilor administrativAdministraţiei Publice.
teritoriale de a-şi susţine propriul proces de
Art. 2 - (1) În sensul prezentului Program, prin
dezvoltare;
sintagma „spaţiul rural” se înţelege: comune precum şi
b) Ridicarea calităţii vieţii prin impunerea unor
sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, aşa cum sunt
standarde minime pentru serviciile publice;
definite prin lege.
c) Dezvoltarea echilibrată între localităţile din
(2) În sensul prezentului Program, prin sintagma
cadrul judeţului, dintre diferite judeţe, dintre
„spaţiul urban” se înţelege: zone periurbane ale oraşelor
mediul urban şi rural, dintre zone centrale şi
şi municipiilor, oraşe, municipii, cu excepţia
periferice;
municipiilor reşedinţă de judeţ.
d) Asigurarea unor şanse egale pentru accesul de
Art. 3 – (1) Programul prevăzut la art. 1 este
informare, cercetare şi dezvoltare tehnologicã,
compus din următoarele subprograme:
educaţie şi formare continuã a populaţiei, în toate
a) Subprogramul „Infrastructură în spaţiul rural zonele ţării;
Satul românesc”;
e) Stimularea cooperãrii
intercomunitare care
b) Subprogramul „Infrastructură în spaţiul urban”
contribuie la progresul economic şi social al
;
tuturor zonelor;
c) Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”
f) Promovarea unei dezvoltãri spaţiale armonioasã
Art. 4 - Implementarea şi derularea Subprogramelor
şi a reţelei de localitãţi;
prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele
g) Diminuarea dezechilibrelor regionale existente
metodologice de aplicare a Programului.
prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre

Art. 5 - Beneficiarii direcţi ai Programului sunt
unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 6 – (1) Proiectele de investiţii din cadrul
Programului se realizează pe terenuri sau clădiri, după
caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(2) Obiectivele realizate potrivit proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri alocate din bugetul de stat
prin Program constituie proprietatea publică sau privată
a unităţilor administrativ-teritoriale şi pot fi date în
administrare sau concesionate, după caz, către operatorii
de servicii conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7 - (1) Proiectele de investiţii care pot fi
finanţate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul
dintre următoarele domenii specifice:
a) reabilitare/modernizare a drumurilor clasificate şi
încadrate în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri
judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul
localităţilor aşa cum sunt încadrate şi clasificate
conform art. 7 şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
b)
realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
sistemelor de alimentare cu apă;
c)
realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
sistemelor de canalizare şi staţii de tratare a apelor uzate;
d)
realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
unităţilor sanitare, care vor fi stabilite prin normele

localităţi în cadrul judeţului, dintre diferite judeţe,
dintre mediul urban şi rural, dintre zone centrale
şi periferice;
h) Revitalizarea zonelor defavorizate, promovarea
unor politici adaptate unor particularitãţi zonale;
i) Prevenirea de noi dezechilibre prin prevenirea
apariţiei unor zone problemã;
j) Stimularea
dezvoltării
echilibrate
prin
promovarea mecanismelor economiei de piaţã în
toate regiunile ţãrii, în vederea creşterii
competitivitãţii şi a performanţelor economice
permanente;
k) Stimularea cooperãrii interregionale interne şi
internaţionale care contribuie la progresul
economic şi social.
România s-a angajat ca până în anul 2018 să
asigure localităţilor din România conformarea la
legislaţia din domeniul mediului prin dezvoltarea
infrastructurii de apă, în caz contrar putând fi
declanşată procedura de enfrigement.
În considerarea faptului că aceste elemente
vizează interesul public şi constituie o situaţie de
urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate
fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia
României, republicată,
Guvernul României
ordonanţă de urgenţă.

adoptă

prezenta

Art. 1 - Se aprobă Programul naţional de
dezvoltare locală, denumit în continuare Program,

metodologice de aplicare ale Programului;
e)
realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
unităţilor de învăţământ, care vor fi stabilite prin
normele metodologice de aplicare ale Programului;
f)
realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
instituţiilor publice de cultură de interes local care vor fi
stabilite prin normele metodologice de aplicare ale
Programului;
g)
realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
h) realizare/modernizare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;
i) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
j) realizare
de
baze
sportive
precum
şi
modernizarea/transformarea bazelor sportive existente.

k) reabilitare/extindere/modernizare a iluminatului
public;
l) dotarea cu maşini pentru transportul şcolar, maşini
de pompieri şi ambulanţe.
(2) În Program, în cadrul celor trei subprograme se
pot finanţa proiecte de investiţii din domeniile specifice
prevăzute la alin. (1) în funcţie de necesităţile existente
la nivelul unităţii administrativ- teritoriale beneficiare.
(3) Finanţarea proiectelor de investiţii noi se face
în limita standardelor de cost aprobate conform legii,
după caz, iar finanţarea cheltuielilor ce depăşesc aceste
limite sunt considerate cheltuieli neeligibile pentru
Program şi se finanţează din bugetele proprii ale
beneficiarilor.
Art. 8 - (1) Pentru realizarea proiectelor de
investiţii, beneficiarii subprogramelor prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. a) şi b) transmit consiliilor judeţelor

coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.
Art. 2 - (1) În sensul prezentului Program, prin
sintagma „spaţiul rural” se înţelege: comune precum şi
sate aparţinând municipiilor şi oraşelor, aşa cum sunt
definite prin lege.
(2) În sensul prezentului Program, prin sintagma
„spaţiul urban” se înţelege: zone periurbane ale oraşelor
şi municipiilor, oraşe, municipii, cu excepţia
municipiilor reşedinţă de judeţ.
Art. 3 – (1) Programul prevăzut la art. 1 este
compus din următoarele subprograme:
a) Subprogramul „Infrastructură în spaţiul rural Satul românesc”;
b) Subprogramul „Infrastructură în spaţiul urban”
;
c) Subprogramul „Infrastructură la nivel
judeţean”;
Art. 4 - Implementarea şi derularea Subprogramelor
prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele
metodologice de aplicare a Programului.
Art. 5 - Beneficiarii direcţi ai Programului sunt
unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de
autorităţile administraţiei publice locale.
Art. 6 – (1) Proiectele de investiţii din cadrul
Programului se realizează pe terenuri sau clădiri, după
caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor
administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(2) Obiectivele realizate potrivit proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri alocate din bugetul de stat
prin Program constituie proprietatea publică sau privată
a unităţilor administrativ-teritoriale şi pot fi date în
administrare sau concesionate, după caz, către operatorii

solicitări cu proiectele de investiţii pe care le propun
pentru a fi incluse în Program.
(2) Consiliile judeţene centralizează solicitările
prevăzute la alin. (1), le prioritizează, în funcţie de
necesităţile existente pe plan local şi transmit
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice propunerile acestora.
(3) Consiliile judeţene prioritizează şi transmit
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice propunerile acestora cu proiectele de investiţii ce
fac obiectul subprogramului prevăzut la art. 3 alin. (1)
lit. c).
(4) Propunerile proiectelor de investiţii noi
prevăzute la alin. (2) şi (3) se transmit Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţite
de documentaţii tehnico-economice întocmite conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general, aprobate şi finanţate de beneficiari, conform
prevederilor legale în vigoare pentru domenile specifice
ce fac obiectul Programului prevăzute la art. 7 alin. (1).
(5) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute
la alin. (4) sunt analizate de către direcţia de specialitate
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi se avizează în Consiliul
Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice şi sunt susţinute în
şedinţele de avizare de către reprezentanţii beneficiarilor

de servicii conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7 - (1) Proiectele de investiţii care pot fi
finanţate în cadrul Programului trebuie să vizeze unul
dintre următoarele domenii specifice:
a) reabilitare/modernizare a drumurilor clasificate şi
încadrate în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes
local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri
publice din interiorul localităţilor aşa cum sunt
încadrate şi clasificate conform art. 7 şi art. 8 alin.
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
sistemelor de alimentare cu apă;
c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare
a
sistemelor de canalizare şi staţii de tratare a apelor
uzate;
d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
unităţilor sanitare, care vor fi stabilite prin normele
metodologice de aplicare ale Programului;
e) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
unităţilor pentru servicii de urgenţă, prevenire şi
limitare a dezastrelor, care vor fi stabilite prin
normele metodologice de aplicare ale Programului;
f) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
unităţilor pentru servicii de ordine şi siguraţă
publică, care vor fi stabilite prin normele
metodologice de aplicare ale Programului;
g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
unităţilor de învăţământ, care vor fi stabilite prin
normele metodologice de aplicare ale Programului;
h) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
instituţiilor publice de cultură de interes local care

şi de către proiectanţi.
(6) În baza avizului Consiliului Tehnico Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, proiectul de investiţii devine
eligibil pentru finanţare prin Program.
(7) Pentru proiectele de investiţii aflate în derulare
în cadrul programelor aprobate conform actelor
normative prevăzute la art. 14, în vederea cuprinderii în
Program, beneficiarii trebuie să prezinte stadiul fizic şi
valoric la zi al restului de executat precum şi contractele
care au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale
în vigoare privind achiziţiile publice.
(8) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice fundamentează necesarul anual
de fonduri de la bugetul de stat, pe baza propunerilor
consiliilor judeţene, fonduri care se prevăd distinct în
bugetul aprobat potrivit legii.
(9) După intrarea în vigoare a legii bugetului de
stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, în limita fondurilor aprobate anual şi ţinând
cont de principiul repartizării echilibrate pe judeţe,
întocmeşte şi aprobă, prin Ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, programul
anual pentru fiecare subprogram pe domenii specifice şi
proiecte de investiţii.
(10) La elaborarea programului anual prevăzut la
alin. (9), pentru fiecare subprogram, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
repartizează fondurile pe fiecare domeniu specific al
subprogramelor şi pe proiecte de investiţii în funcţie de
necesarul de fonduri propus de consiliile judeţene, în
limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
(11) După aprobarea programului anual prevăzut
la alin. (10), Ministerul Dezvoltării Regionale şi

vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare
ale Programului;
i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor
publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;
j) realizare/modernizare de poduri, podeţe sau punţi
pietonale;
k) realizare/extindere/modernizare
de
depozite
ecologice de deşeuri, staţii de sortare, staţii de tratare
mecano-biologice a reziduurilor şi staţii de transfer;
l) dotarea cu mijloace de transport, utilaje şi
echipamente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
m) realizare
de
baze
sportive
precum
şi
modernizarea/transformarea
bazelor
sportive
existente.
n) reabilitare/extindere/modernizare a iluminatului
public;
o) dotarea cu maşini pentru transportul public local,
transportul şcolar, maşini de pompieri şi ambulanţe;
p) realizare/extindere/modernizare de locuinţe pentu
tineri şi locuinţe sociale;
q) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
sediilor primăriilor/consiliilor judeţene, precum şi a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din
subordinea consiliilor locale/consiliilor judeţene;
r) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a
serviciului public de producere a energiei termice şi
alimentare în sistem centralizat;
(2) În Program, în cadrul celor trei subprograme
se pot finanţa proiecte de investiţii din domeniile
specifice prevăzute la alin. (1) în funcţie de necesităţile
existente la nivelul unităţii administrativ- teritoriale
beneficiare.
(3) Finanţarea proiectelor de investiţii noi se face
în limita standardelor de cost aprobate conform legii,

Administraţiei Publice, încheie cu consiliile judeţene,
contracte de finanţare, pentru fiecare domeniu specific
cu proiectele de investiţii aferente din cadrul
subprogramelor.
(12) În situaţia în care beneficiarii sunt consiliile
locale, consiliile judeţene încheie contracte de finanţare
cu acestea pentru fiecare domeniu specific cu proiectele
de investiţii aferente din cadrul subprogramelor.
Art 9 - (1) Prioritizarea proiectelor de investiţii în
continuare se face după următoarele criterii:
a) data încheierii contractului de servicii/lucrări;
b) restul de executat;
c) populaţia deservită;
d) cuantumul cofinanţării beneficiarilor;
e) bugetul local raportat la numărul de locuitori.
f) complementaritatea cu alte programe naţionale
şi cu finanţare europeană în vederea asigurării
funcţionalităţii investiţiilor realizate anterior sau aflate în
derulare.
(2) Prioritizarea proiectelor de investiţii noi se
face după următoarele criterii:
a) populaţia deservită;
b) cuantumul cofinanţării beneficiarilor;
c) bugetul local raportat la numărul de locuitori.
d) complementaritatea cu alte programe naţionale
şi cu finanţare europeană în vederea asigurării
funcţionalităţii investiţiilor realizate anterior sau aflate în
derulare.
Art. 10 - (1) Pentru decontarea fondurilor alocate
de la bugetul de stat, consiliile judeţene transmit lunar
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

după caz, iar finanţarea cheltuielilor ce depăşesc aceste
limite sunt considerate cheltuieli neeligibile pentru
Program şi se finanţează din bugetele proprii ale
beneficiarilor.
Art. 8 - (1) Pentru realizarea proiectelor de
investiţii, beneficiarii subprogramelor prevăzute la art. 3
alin. (1) transmit solicitările cu proiectele de investiţii,
aprobate în Consiliul local sau judeţean după caz, pe
care le propun pentru a fi incluse în Program către
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice
care
este
coordonatorul
asistenţei
nerambursabile şi care va face pregătirea şi funcţionarea
cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru
gestionarea acestui program.
(2) Solicitările de proiecte de investiţii se depun în
sesiuni trimestriale, anunţate la nivel naţional, cu minim
30 de zile înainte de data lansării sesiunii de proiecte.
(3) Proiectele de investiţii care pot fi finanţate în
cadrul acestui program se elaborează în conformitate cu
normele metodologice ale prezentei ordonanţe;
(4) Consiliile judeţene organizeză întâlniri ale
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ
pentru cunoaşterea şi armonizarea proiectelor
de interes judeţean sau local al unităţilor administrativteritoriale pe care le reprezintă aceste autorităţi.
(5) Propunerile proiectelor de investiţii se transmit
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, însoţite de documentaţii tehnico-economice
întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de

Publice, în mod centralizat pe domenii specifice şi
proiecte de investiţii din cadrul fiecărui Subprogram,
fondurile necesare pentru decontarea lucrărilor
executate, în baza solicitărilor primite de la beneficiari.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice virează consiliilor judeţene lunar,
prin ordin de plată, sumele prevăzute la alin. (1).
(3) Consiliile judeţene transferă lunar beneficiarilor
sumele primite potrivit alin. (2).
Art. 11 - Finanţarea Programului se asigură din
alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor
aprobate anual cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie
în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
beneficiare şi din bugetele consiliilor judeţene, după
caz, şi din alte surse legal constituite.
Art. 12 – Beneficiarii răspund de organizarea şi
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de
bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 13 - Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu reprezentanţi cu
atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat
în Construcţii - I.S.C. verifică lucrările la proiectele de investiţii
derulate în condiţiile Programului, prin controale tematice şi
controale prin sondaj.

Art. 14 – Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă în programele derulate de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nu se mai includ proiecte de investiţii noi, care
să fie finanţate în baza prevederilor:
a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau

elaborare a devizului general, aprobate şi finanţate de
beneficiari, conform prevederilor legale în vigoare
pentru domenile specifice ce fac obiectul Programului
prevăzute la art. 7 alin. (1).
(6) Documentaţiile tehnico-economice prevăzute
la alin. (3) sunt analizate de către Direcţia de specialitate
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi se avizează în Consiliul
Tehnico - Economic al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, numit prin ordin al
Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi sunt susţinute în şedinţele de avizare de către
reprezentanţii beneficiarilor şi de către proiectanţi.
(7) Din Consiliul Tehnico-Economic al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice fac parte în mod obligatoriu câte doi
reprezentanţi ai structurilor asociative ale administraţiei
publice locale respectiv – Asociaţia Comunelor din
România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia
Municipiilor din România şi Uniunea Naţională a
Consiliilor Judeţene.
(8) În baza avizului Consiliului Tehnico Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, proiectul de investiţii devine
eligibil pentru finanţare prin Program.
(9) Pentru proiectele de investiţii aflate în derulare
în cadrul programelor aprobate conform actelor
normative prevăzute la art. 14, în vederea cuprinderii în
Program, beneficiarii trebuie să prezinte stadiul fizic şi
valoric la zi al restului de executat precum şi contractele
care au fost încheiate cu respectarea prevederilor legale

asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes
local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativteritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul
Oficial nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial
nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare;
c) Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea
şi finanţarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr. 707 din 17 august 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul
prevăzut la art. 2 lit. c) al acesteia.
Art. 15 - Toate proiectele de investiţii, aflate în
derulare precum şi cele care au fost finalizate şi
nedecontate în baza prevederilor actelor normative
prevăzute la art. 13 pot fi finanţate prin prezentul
Program dacă se înscriu într-unul dintre domeniile
specifice prevăzute la art. 7 alin. (1).
Art. 16 - Se autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să introducă modificările bugetare în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Art. 17 - În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice va elabora Normele metodologice de aplicare a
acesteia.

în vigoare privind achiziţiile publice.
(10) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice fundamentează necesarul anual
de fonduri de la bugetul de stat, pe baza propunerilor
beneficiarilor subprogramelor prevăzute la art. 3 alin.
(1), fonduri care se prevăd distinct în bugetul aprobat
potrivit legii.
(11) După intrarea în vigoare a legii bugetului de
stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, în limita fondurilor aprobate anual şi ţinând
cont de principiul repartizării echilibrate pe judeţe,
întocmeşte şi aprobă, prin Ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, programul
anual pentru fiecare subprogram pe domenii specifice şi
proiecte de investiţii.
(12) La elaborarea programului anual pentru
fiecare subprogram, prevăzut la alin. (9), Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
repartizează fondurile pe fiecare domeniu specific al
subprogramelor şi pe proiecte de investiţii în funcţie de
necesarul de fonduri propus de beneficiarii
subprogramelor prevăzute la art. 3 alin. (1), în limita
fondurilor aprobate cu această destinaţie şi după
consultarea structurilor asociative ale administraţiei
publice locale, definite conform art. 8, alin. 2) şi art. 2,
lit. b) din HG 521/2005.
(13) După aprobarea programului anual Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, încheie
cu consiliile judeţene sau cu consiliile locale, după caz,
contracte de finanţare, pentru fiecare domeniu specific
cu proiectele de investiţii aferente din cadrul
subprogramelor.
(14) Monitorizarea solicitărilor, a evaluărilor şi
selectării acestora, precum şi programarea, coordonarea,

PRIM – MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA

monitorizarea şi evaluarea utilizării asistenţei financiare
nerambursamile în implementarea proiectelor privind
realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea
investiţiilor din prezentul program se face de către
Direcţia de Specialitate din cadrul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Art 9 - (1) Desemnarea proiectelor care primesc
finanţare nerambursabilă prin PNDL se face de către
Consiliul Tehnico- Economic al Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, în urma evaluarilor
făcute de Direcţia de Specialitate din cadrul acestuia,
care este Autoritate de Management pentru PNDL, după
următoarele criterii, în baza unui punctaj ce va fi stabilit
prin Normele metodologice de aplicare a prezentei
Ordonanţe de Urgenţă:
a) data încheierii contractului de servicii/lucrări;
b) restul de executat;
c) populaţia deservită;
d) cuantumul cofinanţării beneficiarilor;
e) bugetul local raportat la numărul de locuitori.
f) complementaritatea cu alte programe naţionale
şi cu finanţare europeană în vederea asigurării
funcţionalităţii investiţiilor realizate anterior sau aflate în
derulare.
(2) Prioritizarea proiectelor de investiţii noi se
face de către Consiliul Tehnico- Economic al
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice după următoarele criterii în baza unui punctaj ce
va fi stabilit prin Normele metodologice de aplicare a
OUG:
a) populaţia deservită;
b) cuantumul cofinanţării beneficiarilor;

c) bugetul local raportat la numărul de locuitori.
d) complementaritatea cu alte programe naţionale
şi cu finanţare europeană în vederea asigurării
funcţionalităţii investiţiilor realizate anterior sau aflate în
derulare.
Art. 10 - (1) Pentru decontarea fondurilor alocate
de la bugetul de stat, Direcţiile de Finanţe publice
judeţene transmit lunar Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, în mod centralizat
pe domenii specifice şi proiecte de investiţii din cadrul
fiecărui Subprogram, fondurile necesare pentru
decontarea lucrărilor executate, în baza solicitărilor
primite de la beneficiari.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice virează Direcţiilor de Finanţe
Publice judeţene lunar, prin ordin de plată, sumele
prevăzute la alin. (1).
(3) Direcţiile de Finanţe Publice judeţene transferă
lunar beneficiarilor sumele cuvenite primite potrivit alin.
(2).
Art. 11 - Finanţarea Programului se asigură din
alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor
aprobate anual cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie
în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
beneficiare şi din bugetele consiliilor judeţene, după
caz, şi din alte surse legal constituite.
Art. 12 – Beneficiarii răspund de organizarea şi
derularea procedurilor de atribuire a contractelor de
bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile
legale.
Art. 13 - Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării

Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu reprezentanţi cu
atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat
în Construcţii - I.S.C. verifică lucrările la proiectele de investiţii
derulate în condiţiile Programului, prin controale tematice şi
controale prin sondaj.

Art. 14 – Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă în programele derulate de
către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice nu se mai includ proiecte de investiţii noi, care
să fie finanţate în baza prevederilor:
a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea
Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes
local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor
uzate la sate, precum şi în unităţile administrativteritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul
Oficial nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze
sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial
nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare;
c) Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea
şi finanţarea programelor multianuale prioritare de
mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr. 707 din 17 august 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul
prevăzut la art. 2 lit. c) al acesteia.
Art. 15 - Toate proiectele de investiţii, aflate în
derulare precum şi cele care au fost finalizate şi
nedecontate în baza prevederilor actelor normative
prevăzute la art. 14 pot fi finanţate prin prezentul
Program dacă se înscriu într-unul dintre domeniile

specifice prevăzute la art. 7 alin. (1).
Art. 16 - Se autorizează Ministerul Finanţelor
Publice să introducă modificările bugetare în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
Art. 17 - În termen de 30 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice va elabora Normele metodologice de aplicare a
acesteia.
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