
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru derularea 

proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, 
realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, aprobate prin 

Hotarârea Guvernului nr. 251/2011

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. I. -

:
1. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins: 

2. La articolul 1, alineatul (4) se abroga.
3. La articolul 1, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin. (61) 

si alin. (62), care vor avea urmatorul cuprins:

   4. La articolul 2, alineatele (2) si (5) se abroga.

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata si al art. 867 din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata,

Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul 
Programului national de dezvoltare a infrastructurii,     bat prin Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 105/2010, realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 251/2011, publicata în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2011, se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza

(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pr n directia de 
specialitate,  implementeaza si deruleaza proiectul prioritar din cadrul P.N.D.I.

(3) P.N.D.I. cuprinde proiectul prioritar 10.000 km drumuri judetene si de 
interes local pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului are calitatea de 
ordonator principal de credite.

(61) Eliminarea din program a unor obiective de investiti  la propunerea 
beneficiarilor finali se poate face numai cu acceptul  realabil al Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului si cu conditia ca pentru acele obiective de investitii sa nu se fi 
executat lucrari conform proiectului tehnic. 

(62) Valoarea contractului de lucrari atribuit de Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului se va reduce corespunzator cu valoarea obiectivelor de 
investitii propuse a fi scoase din program.



5. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alin. (41) 
si alin. (42), care vor avea urmatorul cuprins:

6. La articolul 5, alineatele  (1) si  (2), se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins: 

7. La articolul 5, patrea dispozitiva a alineatului (5) precum si literele g) si 
i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

          (41) Toate obligatiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum 
prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind    imul drumurilor, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, ramân bene iciarului final, cu exceptia celor 
la care au început lucrarile prevazute în proiectele tehnice, de la data preluarii acestora 
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pâna la predarea acestora catre 
beneficiarii finali, cu exceptia celor referitoare la  rganizarea si efectuarea lucrarilor în 
punctele de lucru.

(42) Modificarile de solutii tehnice dispuse în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modif    ile ulterioare,  a normativelor si 
reglementarilor tehnice, de natura a majora valoarea atribuita a contractelor de lucrari, 
cad în sarcina exclusiva a beneficiarilor finali, nepu   du-se suplimenta suma de la 
bugetul de stat alocata respectivului obiectiv de inve     i.  

(1) Pentru obiectivele de invest itii aprobate la finantare, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului preia de la beneficiarii finali, pe durata de realizare a 
investitiei, potrivit legii, terenurile aferente constructiilor si/sau sectoare de drum, 
conform protocolului prevazut în anexa nr. 2, cu specificatia expresa ca sunt libere de 
sarcini, conform extraselor de carte funciara sau decl ratiei pe propria raspundere a 
primarului/presedintelui consiliului judetean, în situatia în care terenurile nu sunt 
înscrise în cartea funciara.

     (2) Protocolul prevazut în anexa nr. 2 cuprinde în mod explicit si imperativ 
obligativitatea beneficiarului final de a asigura, în        ile legii, suprafetele de teren
necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile 
pentru utilitati, aferente constructiei, pâna la limita amplasamentului santierului, corelat 
cu graficul de executie al obiectivului de investitii      itar, anexa la contractul de 
executie a lucrarilor.

     (5) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din      l P.N.D.I. vor desemna 
reprezentantii lor care, pe durata contractului de lucrari încheiat de Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului cu executantul, vor avea urmatoarele atributii:
............................................................................................................................................

g) sa asigure, presedintia comisiei de receptie la ter inarea lucrarilor organizata 
de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si desemnarea altor 
reprezentanti/specialisti în comisie, din cadrul consiliului judetean si din cadrul 
consiliului local, conform solicitarii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;

......................................................    .........................................................................
i) sa asigure, presedentia comisiei de receptie finala or       a de Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si desemnarea altor 
reprezentanti/specialisti în comisie, din cadrul consi iului judetean si din cadrul 
consiliului local, conform solicitarii Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;



8. La articolul 8, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alin. (8) si 
alin. (9), cu urmatorul cuprins:

9. Articolele 13-17 si Anexa nr. 1 se abroga.

Art. II. -

Art. III. –

Art. IV. –

Art. V. -

PRIM-MINISTRU

                                   VICTOR-VIOREL PONTA

(8) Executantii au obligatia respectarii proiectului t         executie întocmit de
acestia si aprobat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului în calitate de 
autoritate contractanta, fara a putea solicita majorar   valorii contractului, din vina 
exclusiva a unor erori în proiectul tehnic. 

(9) Executantii au obligatia ca în perioada executiei lucrarilor sa respecte 
prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa nr. 2 la normele metodologice se modifica si se înlocui  te cu
Anexa la prezenta hotarâre.

În tot cuprinsul Normelor metodologice denumirea U.I.P.N.D.I se 
înlocuieste cu sintagma "directia de specialitate".

(1) Obiectivele de invest itii, respectiv sectoarele de drum la care nu au 
început lucrarile de constructie, preluate în administrare de catre Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului de la beneficiarii finali se retransmit în administrarea    tatilor 
administrativ-teritoriale, cu acordul acestora, prin protocol încheiat cu beneficiarii finali 
pe baza hotarârii consiliului judetean sau, dupa caz, a hotarârii consiliului local.

(2) Obiectivele de investitii, respectiv sectoarele de drum prevazute la alin. (1) se 
vor prelua de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului de la autoritatile 
administratiei publice locale înainte de începerea lucrarilor de constructie, în  limita 
fondurile alocate.

Hotarârea Guvernului nr. 251/2011 privind aprobarea Normele 
metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de 
dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
105/2010, realizate de catre Ministerul Dezvoltarii Re ionale si Turismului, publicata în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29    tie 2011, cu modificarile si 
completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica dându-se textelor o noua 
numerotare.
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