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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA

pentru dezvoltarea infrastructurii de utilitati public       nata mediului de afaceri si 
sprijinirea dezvoltarii de structuri de afaceri cu imp  t asupra dezvoltarii regionale

Guvernul României

Cap. I – Cadrul general

Art. 1.

Tinând cont de actuala situatie interna si internationala, în contextul in care , in contextul 
prelungirii crizei economice,  România este într-o competitie crescuta cu celelalte tari din 
Europa pentru atragerea de capital Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4)   n 
Constitutia României, republicata, se motiveaza prin nece itatea luarii unor masuri urgente care 
sa asigure un climat investitional atractiv pentru locali    le României , care sa duca la cresterea 
numarului de locuri de munca,

Luând în considerare faptul ca actualul  cadru legislativ nu asigura suficiente mijloace 
de interventie la nivelul autoritatilor centrale si lo   e si necesita dezvoltarea unor noi 
instrumente de management urban care sa sprijine imbunatatirea  infrastructurii destinate 
mediului de afaceri în zonele de interes economic si sa asigure competitivitatea acestor locatii,

Avand in vedere ca amânarea adoptarii unor masuri imediate ar avea consecinte negative 
în sensul perpetuarii lipsei de resurse  la dispozitia autoritatilor publice si accentuarea efectelor 
negative pe care criza internationala actuala o are as pra domeniilor de activitate economica 
din România,

Neadoptarea în regim de urgenta a Programului conduce    neîndeplinirea obiectivelor 
asumate prin Programul de guvernare în sensul dezvoltarii infrastructurii de utilitati publice 
destinate mediului de afaceri si sprijinirea dezvoltarii de structuri de afaceri cu impact asupra 
dezvoltarii regionale,

Tinând cont de faptul ca pentru operationalizarea acestui program  este  necesar ca în
Legea bugetului de stat pentru 2013 sa fie prevazute sumele necesare pentru ca programul sa fie 
sustenabil, 

În considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o 
situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amânata,

În temeiul  art. 115  alin.  (4)  din Constitutia României, republicata,

adopta  prezenta ordonanta de urgenta.

- Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul leg   pentru implementarea 
Programului de dezvoltare a infrastructurii destinate   diului de afaceri în zonele de interes 
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economic, cu privire la conditiile de acces la programul national, stimularea înfiintarii de 
structuri de afaceri,  categoriile de beneficiari eligibili, precum si modalitatea de finantare a 
acestuia.

  – (1) Se aproba Programul de dezvoltare a infrastructuri  de utilitati publice 
destinata mediului de afaceri în zonele de interes economic, denumit în continuare „Programul”, 
coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de 
Management.

(2) În vederea implementarii Programului, în cadrul Mi isterului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului se înfiinteaza un compartiment specializat, denumit Unitate de implementare a 
Programului.

(3) Prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului se constituie Comitetul de 
Selectie a Proiectelor din a carui componenta fac part :

a) patru reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Region  e si Turismului, din 
care unul îndeplineste functia de presedinte;

b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;
c) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor;
d) un reprezentant al Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(4) Nominalizarea reprezentatilor din cadrul institutiilor prevazute la alin. (   lit. b) – d) 
se face pe baza solicitarii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, la nivel de secretari 
de stat, secretari generali, secretari generali adjuncti sau directori generali.

- Obiectivele Programului sunt:
a) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii de utilitati publice care deservesc 

structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic;
b) sustinerea dezvoltarii activitatilor operatorilor economici ce îsi desfasoara activitatea în 

structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic.

– Programul este compus din urmatoarele doua subprograme:
a) Subprogramul privind dezvoltarea infrastructurii de ut  itati publice care deservesc 

structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic;
b) Subprogramul sustinerea operatorilor economici ce îsi desfasoara activitatea structurile de 

afaceri aflate în zonele de interes economic

În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si    resiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii:

– zona omogena functional, parte din teritoriul unei unitati 
administrativ-teritoriale, pentru care, prin documentatiile de amena are a teritoriului si urbanism, 
se determina,  functiunea de zona industriala si/sau zona de servicii, exclusiv serviciile financiar -
bancare, centrele comerciale si reprezentantele auto.

- orice grupare de companii, indiferent de forma juridica pe care 
o îmbraca, fie ca sunt organizate sub forma unui pol de competitivitate, cluster, p rcuri 
industriale existente sau nou create în conditiile legii, declarat conform prevederilor legale în 
vigoare, daca aceasta este administrata de catre un op rator privat si/sau public si daca se afla
într-o zona de interes economic. 

– salariu mediu per angajat pe an pe durata 
monitorizarii subprogramului.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

.

Art. 5. –

a) zona de interes economic

b) structura de afaceri

c) valoare adaugata a locurilor de munca

Capitolul II. - Subprogramul privind dezvoltarea infrastructurii de utilitati publice 
care deservesc structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic
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II.1 Consideratii generale. Structura subprogram

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

– (1) În cadrul subprogramului privind dezvoltarea infrastructurii de utilitati 
publice care deservesc structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic, beneficiari 
eligibili sunt autoritatile administratiei publice locale, care dispun de teren proprietate publica a 
unitatilor administrativ teritoriale pentru a dezvolta retele de utilitati publice care deservesc 
structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic sau care urmeaza a se înfiinta în aceste 
zone.

(2) În mediul rural sunt eligibile autoritatile administratiei publice locale care detin în 
proprietate publica terenul pe care urmeaza sa se real   ze reteaua de utilitati publice destinate 
structurilor de afaceri existente sau structurilor de  faceri care urmeaza a se înfiinta în zonele de 
interes economic, numai daca fac parte dintr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara dintr-o 
zona metropolitana sau un pol de crestere, înfiintata  în conditiile prevazute de lege.

(3) Sursele de finantare ale subprogramului se constituie din fonduri alocate cu aceasta 
destinatie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, din 
fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale ale unitatilor administrativ -
teritoriale beneficiare , prin intermediul cofinantarilor, din împrumuturi contractate în 
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 
publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.  09/2008, cu modificarile ulterioare,
precum si alte surse de finantare legal constituite.

(4) Nu este permisa dubla finantare a aceleiasi investitii, efectuata conform prezentului 
subprogram, din alte fonduri comunitare sau nationale asigurate prin alte programe.

(5) Subprogramul se finanteaza dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea cheltuielilor eligibile contributie b   t de stat, prin bugetul 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si fond  i cu finantare nerambursabila; 
b) 30% din valoarea cheltuielilor eligibile contributie de la bugetele locale, precum si 

alte surse de finantare legal constituite.

– (1) Zonele de interes economic si structurile de aface i, definite conform 
prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt desemnate prin hotarâre a consiliilor locale sau 
judetene, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În zonele de interes economic se dezvolta structuri de afaceri prin intermediul 
administratorilor de structuri, desemnati în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

  - (1) Subprogramul are la baza urmatorii indicatori:
a) numar de locuri de munca nou create; 
b) valoarea adaugata a locurilor de munca nou create;
c) valoarea investitiilor atrase în economie;
(2) Valoarea/ponderea indicatorilor mentionati la alin. (1) se stabileste prin normele 

metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, aprobate prin hotarâre a 
Guvernului.

- Categoriile de lucrari care sunt eligibile în cadrul subprogramului:
a) lucrari de construire/modernizare/extindere a infrastructurii rutiere înspre zona de 

interes economic sau din interiorul structurilor de af ceri, inclusiv conexiunea la drumurile 
nationale, drumurile judetene sau drumurile europene;

b) lucrari de construire/modernizare/extindere a infra  ructurii de alimentare cu apa si 
canalizare, menajera si/sau pluviala, inclusiv statii    epurare, daca este cazul sau racordul la 
retelele de alimentare cu apa si/sau canalizare existente. Lucrarile de apa si canalizare pot include 
si retelele de alimentare cu apa si canalizare din interiorul structurii de afaceri;



4

c) lucrari de construire/modernizare/extindere a infrastructurii de alimentare cu energie 
electrica, inclusiv statii de alimentare cu energie electrica de medie/joasa tensiune, puncte de 
transformare si/sau retele de distributie a energiei e ectrice în interiorul structurii de afaceri, 
inclusiv racordul la retele de transport si/sau distri utie a energie electrice existente.

d) lucrari de construire/modernizare/extindere a infra    cturii de alimentare cu energie 
termica, indiferent daca sursa de alimentare este în sistem centralizat si indiferent daca sursa de 
producere a energiei termica este pe baza de carbune,      naturale si/sau apa geotermala. 
Lucrarile de alimentare cu energie termica se refera atât la racordul la reteaua publica de 
alimentare cu energie termica cât si la reteaua interioara care deserveste structura de afaceri 
inclusiv punctele termice daca este cazul;

e) lucrari de viabilizare a terenurilor existente în cadrul structurii de afaceri, inclusiv 
demolari, dezafectari de terenuri si lucrari de sistem     re necesare pentru ca structura de afaceri 
sa poata deveni functionala si retelele de utilitati publice sa se poata realiza.

Pentru ca o cerere de finantare, aferenta unui proiect  sa fie eligibila în cadrul 
subrogramului trebuie respectate urmatoarele conditii:

a) sa fie depusa de un beneficiar eligibil în conditii e prezentei ordonante de urgenta;
b) construirea/modernizarea/extinderea retelei de utilitati publice ce vizeaza cel putin una 

din lucrarile eligibile, conform prevederilor art. 9 sa deserveasca o structura de afaceri aflata zona 
de interes economic, amplasata pe o suprafata de teren de minim 10.000 m2;

c) proiectele care se depun trebuie sa se încadreze între o valoare minima de 4.000.000 lei 
si o valoare maxima de 40.000.000 lei.

d) structura de afaceri aflata zona de interes economic sa fie administrata de un operator 
public si/sau privat cu care autoritatea administratiei publice locale are încheiat un contract de 
administrare din care sa reiasa obligatia administratorului de a atrage investitii si a crea locuri de 
munca în conformitate cu nevoile de dezvoltare economi a ale comunitatii respective;

e) proiectul de realizare a retelei de utilitati publi e care vor deservi zona de interes 
economic sa contribuie la sustinerea activitatilor de  roductie din industrie si servicii, exclusiv 
serviciile financiar - bancare, centrele comerciale si reprezentantele auto;

f) pentru amplasamentul pe care urmeaza sa fie realizata reteaua de utilitati publice sa fie 
elaborat planul urbanistic zonal, conform prevederilor    ale în vigoare, din care sa reiasa în mod 
obligatoriu functiunile care urmeaza sa fie dezvoltate;

g) terenul pe care urmeaza a se realiza reteaua de uti   ati publice include doar suprafata 
terenului destinata traseului retelelor sau amplasamentului statiilor de epurare si/sau de 
alimentare cu energie electrica, si este proprietatea publica a unitatii administrativ teritoriale;

h) proiectul de realizare a retelelor de utilitati publice care deservesc zonele de interes 
economic sa faca parte din planul de actiune pentru de voltarea economica a unitatii 
administrativ teritoriale aprobat prin hotarâre a consiliilor locale si/sau a consi iilor judetene dupa 
caz;

i) proiectul de realizare a retelei de utilitati publice este însotit de studiul de fezabilitate 
întocmit conform prevederilor legale în vigoare precum si de avizele care sunt solicitate prin 
certificatul de urbanism întocmit conform legii;

j) structurile de afaceri din zonele de interes econom   trebuie sa genereze un numar de 
minim 100 de locuri de munca si sa atraga investitii de minim 10 milioane de euro. Acesti 
indicatori ai zonei de interes economic trebuie atinsi de catre autoritatea publica locala în 
parteneriat cu operatorii publici si/sau privati care       streaza aceste structuri, într-o perioada 
de maxim 3 ani de la finalizarea lucrarilor de investitii în infrastructura si mentinuti pe o perioada 
de 3 ani de la data îndeplinirii acestora. 

  – (1) În sensul prevederilor prezentei ordonante de urge  a, administratori ai 
structurilor de afaceri din zonele de interes economic pot fi atât operatori publici înfiintati prin 

Art. 10. -

Art. 11.



5

constituirea de societati comerciale de catre autoritatile administratiei publice locale care detin în 
totalitate capitalul social al operatorului, fara ca a este actiuni sa poata fi tranzactionate ulterior 
cât si operatori privati constituiti ca societati comerciale în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) În cazul în care autoritatile administratiei publice locale nu au constituita / nu 
constituie o societate de administrare a structurii de afaceri     zona de interes economic, 
atribuirea contractului de administrare a acesteia se  ace numai pe baza de licitatie publica 
organizata în conditiile legii.

(3) Consiliul local stabileste prin hotarâre categoria de operatori de structura de afaceri, 
public sau privat, care urmeaza sa administreze pe baza de contract structura de afaceri.

(1) Proiectele de realizare a infrastructurii de utilitati publice se depun în cadrul 
apelului de proiecte deschis de regula anual, în trimestrul III al anului în curs pentru anul 
urmator, în conformitate cu prevederile Normelor metod    ice de aplicare ale prezentei 
ordonante de urgenta si ale Ghidului Solicitantului, a    at prin ordin al ministrului dezvoltarii 
regionale si turismului.

(2) Ghidul Solicitantului va fi afisat pe pagina web a Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului.

(3) Perioada de depunere a proiectelor se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii 
regionale si turismului. 

Etapele de implementare ale subprogramului sunt urmatoarele:
a) organizarea apelului de proiecte;
b) depunerea cererilor de finantare, împreuna cu toate do umentele solicitate prin 

Norme metodologice de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta si Ghidul Solicitantului la 
sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;

c) verificarea conformitatii administrative a documentatiei depuse conform criteriilor 
stabilite prin Norme metodologice de aplicare ale preze  ei ordonante de urgenta;

d) verificarea conformitatii tehnice a documentatiei;
e) evaluarea indicatorilor stabiliti;
f) selectia proiectelor.
g)  comunicarea catre solicitanti a rezultatelor selectiei, în vederea încheierii de catre 

autoritatile publice locale ale caror cereri de finant re au fost selectate, a unui contract de 
administrare/act aditional, dupa caz, cu operatorul public si/sau privat care administreaza 
structurile de afaceri, în care sunt stipulate obligatiile de a îndeplini cel putin conditiile pre azute 
la art. 10 lit. j), precum si sanctiuni cu privire la  eîndeplinirea acestora, pentru a beneficia de 
finantare;

h) încheierea contractului de finantare;
i) urmarirea implementarii proiectelor finantate.

(1) Verificarea conformitatii administrative a documentatiei se realizeaza de 
catre Unitatea de implementare a Programului.

(2) Verificarea conformitatii tehnico-economice a documentatiei se realizeaza de catre 
Consiliul tehnico – economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

(3) Etapele prevazute la art. 13 alin. (1) lit. e) si  ) se realizeaza de catre Comitetul de 
Selectie constituit conform prevederilor  art. 2 alin. (3) si (4).

II.2 - Mecanismul institutional al subprogramului. Reguli de   punere si selectie a 
proiectelor

Art. 12. -

Art. 13. -

Art. 14. -
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Art. 15. -

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18

Cap. III. – Subprogramul sustinerea operatorilor economici ce îsi desfasoara 
activitatea în structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic

Art. 19.

Art. 20.

Proiectele sunt selectate la finantare de catre Comitetul de Selectie pe baza 
grilei de evaluare, prevazuta în Normele metodologice  e aplicare ale prezentei ordonante de 
urgenta si în Ghidul Solicitantului, în functie de:

a) punctajul total obtinut de fiecare proiect, în ordine  escrescatoare;
b) bugetul anual aprobat prin Legea bugetara anuala pentru sustinerea Programului 

national.

- În contractul de finantare care urmeaza a se încheia d  catre autoritatile 
administratiei publice locale cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului vor fi prevazute 
clauze care pot conduce la stabilirea unor corectii financiare ca procent din valoarea finantarii 
acordate, sau, dupa caz, la rezilierea contractului de finantare cu plata corespunzatoare a sumelor 
de bani alocate prin contractul de finantare, inclusiv dobânzile aferente, care curg d  la data 
acordarii, în functie de nerealizarea indicatorilor de Program.

– (1) Autoritatile administratiei publice locale, eligib le conform prevederilor 
prezentei ordonante de urgenta, încheie contracte de administrare cu operatorii publici si   u 
privati care administreaza structurile de afaceri din zonele de interes economic, din care sa reiasa 
obligatia acestora de a atrage investitii si a crea locuri de munca în conformitate cu prevederile 
art. 10 lit. j) precum si cu nevoile de dezvoltare economica ale comunitatii respective.

(2) Operatorii publici si/sau privati care administreaza structurile de afaceri din zonele de 
interes economic pot beneficia de o taxa de administrare încasata de la investitori, daca acestia 
convin astfel prin contractul de administrare încheiat între administratori si investitori.

(3) Autoritatile administratiei publice locale pot înc eia contracte de concesiune si/sau 
contacte de vânzare-cumparare cu investitorii pentru terenurile din zona de interes economic prin 
licitatie publica organizata în conditiile legii.

(4) Autoritatile administratiei publice locale pot aco    facilitati privind vânzarea si/sau 
concesionarea terenurilor, inclusiv facilitati fiscale cu respectarea prevederilor legale în vigoare 
privind ajutorul de stat.

. - (1) Modelul contractului de administrare care se încheie între autoritatea 
administratiei publice locale si operatorul structurii de afaceri se stabileste prin Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante;

(2) Modelul contractului de administrare este orientativ iar clauzele finale negociate cu 
operatorul structurii de afaceri se aproba prin hotarâ     consiliilor locale.

- (1) Subprogramul sustinerea operatorilor economici ce îsi desfasoara activitatea 
în structurile de afaceri aflate în zonele de interes economic se va derula pe baza unei scheme de 
ajutor de stat, aprobata prin hotarâre a Guvernului.

– (1) Investitiile care urmeaza a se realiza în cadrul s ructurilor de afaceri 
existente sau care urmeaza a se înfiinta beneficiaza de un ajutor regional în procent de 35% din 
valoarea echipamentelor si/sau utilajelor achizitionat  fara a depasi echivalentul în lei a 350.000 
de euro.

  (2) Categoriile de investitii, realizate în structuril  de afaceri aflate în zonele de interes 
economic, pentru care se acorda forme de sprijin de la bugetul de st   sunt reprezentate de 
investitii în activitati de productie si servicii, inclusiv activitatile în domeniul specializarilor 
inteligente, precum si investitii în echipamente si/sa  utilaje, cu exceptia centrelor comerciale, 
serviciilor financiare si a serviciilor auto.



7

(3) Beneficiari eligibili ai ajutorului în cadrul schemei de ajutor de stat sunt operatori 
economici care îsi desfasoara activitatea în structurile de afaceri existente sau care urmeaza a se 
înfiinta aflate în zonele de interes economic si care îndepline   conditiile de eligibilitate aprobate 
conform art. 20.

. - (1) Proiectele de investitii pentru care se acorda ajutorul regional în conditiile 
prezentei ordonante de urgenta se selecteaza si se aproba pentru finantare de catre Unitatea de 
Implementare în ordinea depunerii solicitarilor, în limita bugetului alocat pentru ajutorul regional 
si cu respectarea cerintelor minime tehnice si economice pentru proiectele de investitii.

(2) Cerintele minime tehnice si economice pentru fiecare proi    de investitii se stabilesc 
prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante.

(3) În limita bugetului alocat pentru ajutorul regiona  aferent fiecarei structuri de afaceri 
Organismul de Implementare organizeaza apel public de proie  e, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului aprobat prin ordin al ministrului dezvo tarii regionale si turismului.

- Conditiile de acordare a ajutorului de stat, categorii e de cheltuieli eligibile si 
neeligib ile si categoriile de activitati eligibile sta     e pe domenii de interes economic, se 
stabilesc sau se detaliaza, dupa caz prin hotarâre a G  ernului, în conditiile legii, în termen de 60 
de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante.

- (1) Programul se deruleaza în perioada 2012-2018, cu posibilitatea prelungirii 
prin lege.

(2) Anual, prin Legea bugetului de stat, se aloca sume pentru finantarea Programului, din 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

(3) Apelurile de proiecte se deschid anual, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie 
prin Legea bugetului de stat anuala.

(4) În perioada de implementare a programului 2012 -2015 suma maxima anuala ce poate 
fi alocata unui apel de proiecte din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului este 
de 125.000.000 lei.

(5) Repartizarea bugetului subprogramelor se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii 
regionale si turismului. 

(6) Programul poate fi finantat si din fonduri nerambursabile alocate în cadrul 
programelor operationale, în conditiile stabilite de donatori internationali. 

- Pentru a asigura cotele de cofinantare necesare derularii Progr        atât 
autoritatile publice centrale, cât si autoritatile publice locale se pot împrumuta de la banci si/sau 
de pe piata financiara, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare.

- Sumele împrumutate de catre autoritatile publice locale, pentru finantarea 
Programului, sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completar le ulterioare.

- (1) Pentru perioada de implementare a Programului 2012-2015 se stabilesc ca 
beneficiari eligibili doar autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor 
resedinta de judet si de la nivelul judetelor.

Art. 21

Art. 22.

Cap. V. – Valoarea Programului. Perioada de implementare. Conditii de finantare 
ale proiectelor

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Cap.V. – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 26.
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(2) Autoritatile administratiei publice judetene pentru perioada 2012-2015 se pot asocia în 
conditiile legii cu autoritatile administratiei publice locale în calitate de beneficiari eligibili.

(3) Pentru perioada de implementare a Programului 2012-2015 autoritatile administratiei 
publice locale de la nivelul municip iilor resedinta de judet se pot asocia în conditiile legii numai 
cu autoritatile administratiei publice locale care fac parte din asociatiile de dezvoltare 
intercomunitara în calitate de beneficiari eligibili.

(4) Pentru perioada de implementare a Programului 2015-2018 pot deveni eligibile si 
celelalte autoritati ale administratiei publice locale daca prin lege se stabileste astfel.

– Retelele de utilitati publice realizate în cadrul Programului fac parte din 
domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale si vor fi date în delegare de gestiune 
operatorilor de servicii desemnati conform prevederilo   egale în vigoare.

- În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta în 
Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va elabora Norme 
metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului.

- În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va elabora schema 
de ajutor de stat, care va fi aprobata prin hotarâre a Guvernului.

- Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare în termen de 60 zile de la 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Art. 27.

Art. 28.

Art. 29.

Art. 30.

PRIM - MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA
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