
NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologi   
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

Sectiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea 
situatiei actuale

Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 105/2010 
privind aprobarea Programului national de dezvoltare a 
infrastructurii, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului are 
calitatea de ordonator principal de credite pentru realizarea 

O componenta importanta a retelei de drumuri publice o 
reprezinta drumurile de interes judetean si drumurile    interes 
local care asigura legatura, dupa caz, între retelele    drumuri din 
judet, precum si cu municipiile, orasele, resedintele de comuna, 
statiunile turistice, cu obiectivele socio-economico-culturale 
importante, etc.

Conform Normelor metodologice, aprobate prin Hotarârea 
Guvernului nr. 251/2011, Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului are calitatea ordonator principal de credite pentru 
urmatoarele proiecte prioritare:

1) 10.000 km drumuri judetene si de interes local; 
2) Modernizarea localitatilor;
3) Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea 

cu apa a localitatilor, proiect prioritar format din doua proiecte:
-sistem de canalizare si epurare a apelor uzate;
-alimentare cu apa a localitatilor.

Hotarârea Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea si 
functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Tur smului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata în sensul 
ca, în cadrul ministerului a fost modificata organigra a 
constituindu-se o noua directie, care deruleaza Programul.

De asemenea prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
14/2012 pentru reglementarea unor masuri financiare cu privire la 
Programul national de dezvoltare a infrastructurii, în conditiile 
constrângerilor bugetare actuale, pentru a nu afecta d    itul, au 
fost necesare masuri care sa diminueze impactul asupra 
cheltuielilor atât în anul curent cât si în anii urmatori.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2012 s-a avut 
în vedere redimensioarea sustenabila a Programului Nat onal de 
Dezvoltare a Infrastructurii  pentru asigurarea echilibrului bugetar 

Infrastructurii în domeniul dezvoltarii regionale.



precum si a stabilitatii economico – financiare. Astfel, nu au  mai 
putut fi încheiate contracte cu executantii de lucrari, prestatorii de 
servicii si furnizorii finantate în baza Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national 
de dezvoltare a infrastructurii, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea  nr. 15/2011, cu completarile ulterioare, cu 
exceptia celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii 
anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta.

In aceasta situatie in cadrul Programului national de 
dezvoltare a infrastructurii, în prezent se finanteaza doar obiective 
de investit ie pentru care au fost incheiate contracte     cadrul 
proiectului- prioritar 10.000 km drumuri judetene si de interes 
local.

De asemenea, potrivit prevederilor Acordului Stand-by de tip 
preventiv cu Fondul Monetar International, autoritatile române s-
au angajat, pentru anul 2012, la un anumit nivel al deficitului 
bugetar. 

Aceasta situatie a condus la diminuarea cuantumului 
fondurilor prevazute pentru PNDI, de la 820 milioane lei la 250 
milioane lei,  pentru anul 2012, fonduri în limita carora pot fi 
executate si receptionate lucrari.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului are în 
derulare contracte de lucrari pentru proiectarea si executia 
lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumurilor  udetene si de 
interes local pentru perioada 2012-2020, cu executie 3 ani, pentru 
judetele Arad, Bihor, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Vrancea, Buzau, 
Bistrita- Nasaud si Dâmbovita pentru un numar total de  327 
obiective de investitii.

În prezent, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului 
a preluat în administrare prin protocol de la consiliile locale si 
judetene, din judetele Arad, Bihor, Prahova, Giurgiu,   fov, 
Vrancea, Buzau si Bistrita- Nasaud un numar de  206 obiective de 
investitii, reprezentând sectoare de drum judetean si local. 

Au fost emise  ordine de începere a lucrarilor de proiectare 
pentru toate obiectivele de investitii aferente judetelor Arad, 
Bihor, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Vrancea, Buzau si Bistrita-
Nasaud si ordine de începere a lucrarilor de executie    tru un 
numar de 76 obiective  de investit ii cu termen de finalizare în anul 
2012, cu încadrarea în limita fondurilor comunicate la nivelul 
trimestrului II 2012.

Dintre acestea pentru 14 obiective de investitii sunt 
începute lucrarile de executie în teren.

Fondurile aferente programului au fost reduse, motiv pentru 
care, ordinele de începere emise anterior privind demararea 
lucrarilor de executie, vor fi la rândul lor modificate în sensul 



limitarii lucrarilor pentru încadrarea în cuantumul de 250 mil lei 
aprobat pentru 2012, situatie care impune si retransmi erea 
administrarii drumurilor autoritatilor publice locale.

Din punct de vedere financiar si logistic, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului se afla în imposibilitatea de a 
asigura lucrarile de mentenanta precum si alte lucrari neprevazute  
ce pot aparea pe sectoarele de drum preluate în admini trare. 

Totodata, trebuie avut în vedere si iminenta apropiere a 
anotimpului rece, ceea ce presupune îndeplinirea unor   tiuni 
privind asigurarea conditiilor de trafic în siguranta, precum si alte 
lucrari care sunt inerente în cazul oricarui drum pe timp de iarna 
Subliniem ca autoritatiile administratiei publice locale ale 
unitatilor administrativ teritoriale pot asigura acest  lucrari, având 
dotarile si utilajele necesare pentru solutionarea problemelor 
detaliate mai sus.  Având în vedere cele expuse mai sus se 
constata ca etwe absolut necesar ca pâna la începerea lucrarilor de 
executie  administrarea sectoarelor de drum sa ramâna, sau sa 
treaca, dupa caz, în sarcina autoritatiilor administratiei publice 
locale.

  2. Schimbari 
preconizate

Se impune ca Hotarârea Guvernului nr. 251/2011 sa se 
coreleze cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului               
nr. 14/2012  si ale Hotarârii Guvernului nr. 1631/2009. 

Pentru ca infrastructura în domeniul dezvoltarii regionale sa 
se poata implementa în regiunile de dezvoltare si pentru toate 
proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I, realizate de catre 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului s-a realizat 
prezentul proiect de hotarâre a Guvernului, prin care  e 
reglementeaza urmatoarele:

- posibilitatea eliminarii din program a unor obiective de 
investitii la propunerea beneficiarilor finali, numai cu acceptul 
prealabil al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Tur smului si cu 
conditia ca pentru acele obiective de investitii sa nu se fi executat 
lucrari lucrari conform proiectului tehnic. În aceste situatii, 
valoarea contractului de lucrari atribuit de Ministerul D zvoltarii 
Regionale si Turismului se va reduce corespunzator cu    oarea 
obiectivelor de investitii propuse a fi scoase din program.

     - de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, obligatiile 
privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum 
prevazute în Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind  egimul 
drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ramân beneficiarului final, cu exceptia celor la care  u început 
lucrarile prevazute în proiectele tehnice de la data preluarii 
acestora de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si      mului 
pâna la predarea acestora catre beneficiarii finali, c  exceptia 
celor referitoare la organizarea si efectuarea lucrari or în punctele 
de lucru.



- modificarile de solutii tehnice dispuse în conformitat     
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, a 
normativelor si reglementarilor tehnice, de natura a m jora 
valoarea atribuita a contractelor de lucrari, cad în sarcina 
exclusiva a beneficiarilor finali, neputându-se suplimenta suma de 
la bugetul de stat alocata respectivului obiectiv de investitii.  

-  executantii au obligatia respectarii proiectului tehnic de 
executie întocmit de acestia si aprobat de Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului în calitate de autoritate cont  ctanta, fara 
a putea solicita majorarea valorii contractului, din v    exclusiva a 
unor erori în proiectul tehnic. 

- 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.

- obiectivele de investit ii, 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 
unitatilor administrativ-teritoriale cu acordul acestora, prin 
protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotarârii consiliului 
judetean sau, dupa caz, a hotarârii consiliului local. Acestea se vor 
prelua de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului de 
la autoritatile administratiei publice locale înainte    începerea 
lucrarilor de constructie, în  limita fondurile alocate.

3. Alte informatii Nu au fost identificate

1. Impactul 
macroeconomic

Dezvoltarea infrastructurii la nivelul întregii tari.

11. Impactul asupra 
mediului 
concurential si 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Dezvoltarea infrastructurii va conduce la revigorarea mediului 
economic.

3. Impactul social Cresterea calitatii vietii precum si asigurarea sanselor egale pentru 
atingerea unui standard decent de viata pentru comunit  ile din 
mediul rural.

4. Impactul asupra 
mediului

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

   



Sectiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat,  atât pe 
termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An curent Urmatorii 4 ani Media 
urmatorilor 
5 ani, dupa 
anul curent

1 2 3 4    5   6 7
1.Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din 
care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b) bugete locale:
-impozit pe profit
c) bugetul asigurarilor sociale
-contributii de asigurari

Nu este cazul.

2.Modificari ale cheltuielilor 
bugetare din care:
a) bugetul de stat, din acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
b) bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri si servicii
c) bugetul asigurarilor sociale
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii

Nu este cazul.

3.Impact financiar, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Nu este cazul.

4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterilor de 
cheltuieli

Nu este cazul.

5. Propuneri pentru 
acoperirea scaderilor  de 
venituri

Nu este cazul.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificarilor  
veniturilor si/sau cheltuielilor 
bugetare

Nu este cazul.

7. Alte informatii Nu au fost identificate



  

1.Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare 
ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrarii 
în vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza 
a fi elaborate în vederea 
implementarii noilor 
dispozitii.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Conformitatea  proiectului 
de act normativ cu legislatia 
comunitara în cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor 
normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Hotarâri ale Curtii de 
Justitie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte acte normative si/sau 
documente internationale din 
care decurg angajamente

Nu au fost identificate

6.Alte informatii Nu au fost identificate

1.Informatii privind procesul 
de consultare cu organizatii 
neguvernamentale, instituite 
de cercetare si alte organisme 
implicate

Nu este cazul

2.Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut 
loc consultarea, precum si a 
modului în care activitatea 
acestor organizatii este legata 
de obiectivul proiectului de 

Nu este cazul

Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei în vigoare

Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate în vederea elaborarii proiect lui de act 
normativ



act normativ

3.Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei 
publice locale, în situatia în 
care proiectul de act normativ 
are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, în conditiile 
Hotarârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de 
acte normative

S-a tinut cont de prevederile art. 8 din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare,  respectându-
se si procedurile instituite de Hotarârea Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor administratiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte normative.

4.Consultarile desfasurate în 
cadrul consiliilor 
interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului 
nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5.Informatii privind avizarea 
de catre:
a)Consiliul legislativ
b)Consiliul Suprem de 
Aparare a Tarii
c)Consiliul Economic si 
Social
d)Consiliul Concurentei 
e)Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul 
Legislativ

6.Alte informatii Nu au fost identificate

1.Informarea societatii civile
cu privire la necesitatea 
elaborarii proiectului de act 
normativ

Au fost întreprinse demersurile legale prevazute de art. 
7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si 
prezentarea proiectelor de documente de politici 
publice, a proiectelor de acte normative, precum si a 
altor documente, în vederea adoptarii/aprobarii, aprobat 
prin Hotarârea Guvernului nr. 561/2009.

2.Informarea societatii civile 
cu privire la eventualul 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Sectiunea a 7-a  Activitati de informare publica privind elaborarea    
implementarea proiectului de act normativ



impact asupra mediului în 
urma implementarii 
proiectului de act normativ, 
precum si efectele asupra 
sanatatii si securitatii 
cetateanului sau diversitatii 
biologice
3. Alte informatii Nu au fost identificate

1.Masuri de punere în aplicare 
a proiectului de act normativ 
de catre autoritatile 
administrative publice centrale 
si/sau locale-înfiintarea sau 
extinderea competentei 
institutiilor existente

Nu este cazul

2.Alte informatii Nu au fost identificate

Sectiunea a 8- a. Masuri de implementare



Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentu  proiect de hotarâre a 
Guvernului privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 
derularea proiectelor prioritare din cadrul  Programul   national de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, realizate
de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, aproba e prin Hotarârea 
Guvernului nr. 251/2011 care, în forma prezentata, a fost avizat de Consiliul Legislativ 
si de ministerele interesate si pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI TURISMULUI

EDUARD HELLVIG

Avizam favorabil:

MINISTRUL  ADMINISTRATIEI 
SI INTERNELOR

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANTELOR 

PUBLICE

                    MIRCEA DUSA FLORIN GEORGESCU         

MINISTRUL  DELEGAT  
PENTRU ADMINISTRATIE

RADU STROE

MINISTRU L JUSTITIEI

MONA  MARIA PIVNICERU



SECRETAR DE STAT,

SECRETAR GENERAL,

SECRETAR GENERAL ADJUNCT,

Directia Generala Juridica Directia Generala Economica 

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,

Directia Generala Lucrari Publice

DIRECTOR GENERAL,

IULIAN MATACHE

DEMIREL SPIRIDON

ELENA GABRIELA EREMIA

MIHAI SORIN CALOTA ALINA DINCA

MARIN ADRANEL COTESCU
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