GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru aprobarea Programului National privind Dezvolta
Rurale si Urbane

Infrastructurii

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4)
n Constitutia
României, republicata se motiveaza prin necesitatea lu
unor masuri urgente
care sa asigure un climat investitional atractiv pentru localitatile României, care
sa duca la cresterea numarului de locuri de munca,
Luând în considerare faptul ca zonele rurale si zonele urbane din România
prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social si cultural
este necesara dezvoltarea durabila a acestora. Dezvoltarea durabila a spatiului
rural si urban este indispensabil legata de îmbunatatirea conditiilor existente si a
serviciilor de baza, prin dezvoltarea infrastructurii.
Având în vedere ca actualul cadru legislativ nu asigura suficiente mijloace
de interventie la nivelul autoritatilor centrale si locale care sa sprijine
îmbunatatirea infrastructurii, 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
asupra domeniilor de activitate economica din România,
Neadoptarea în regim de urgenta a Programului, conduce pe termen lung la
neasigurarea standardelor de calitate necesare populatiei în domeniul
infrastructurii rutiere, apa - canalizare si infrastructura tehnico -edilitara.
România s-a angajat ca pâna în anul 2018 sa asigure localitatilor din
România conformarea la legislatia din domeniul mediului prin dezvoltarea

infrastructurii de apa, în caz contrar putând fi declansata procedura de
enfrigement.
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,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
CAPITO LUL I
Dispozitii generale
Art. 1 - Programul National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si
Urbane, denumit în continuare Program, coordonat de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului stabileste cadrul legal pentru implementarea unor proiecte
de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala prin realizarea unor
lucrari de infrastructura rutiera, tehnico -edilitara si socio-educativa.
Art. 2 - (1) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sinta ma „spatiu
rural” se întelege: comune, sate componente ale comunelor si sate apartinând
municipiilor si oraselor, precum si zone periurbane ale acestora din urma, asa cum
sunt definite prin lege.
(2) În sensul prezentei ordonante de urgenta prin sintagma spatiu urban” se
întelege toate orasele din România care au o populatie de pâna la 50.000 de
locuitori înregistrata la ultimul recensamânt, înainte de depunerea cererilor de
finantare pentru accesarea de resurse financiare alocate în cadrul prezentului
Program.
Art. 3 – (1) Programul prevazut la art. 1 este compus din urmat arele
subprograme:
a) Subprogram privind reabilitarea, modernizarea drumu

or;

b) Subprogram privind realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu
apa;

c) Subprogram privind realizarea de sisteme centralizate de canalizare.
d) Subprogram pentru modernizarea si reabilitarea dispensarelor medicale;
e) Suprogram pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor scolare;
(2) Bugetul alocat anual pentru fiecare subprogram în arte este stabilit dupa
cum urmeaza:
a) Pentru Subprogramul privind reabilitarea, moderniz rea drumurilor
bugetul alocat este de 40% din suma totala alocata Pro ramului;
b) Pentru Subprogramul privind realizarea de sisteme centralizate de
alimentare cu apa bugetul alocat este de 20% din suma ala alocata Programului;
c) Pentru Subprogramul privind realizarea de sisteme centralizate de
canalizare bugetul alocat este de 20% din suma totala alocata Programului.
d) Pentru Subprogramul pentru modernizarea si reabilit rea dispensarelor
medicale bugetul alocat este de 10% din suma totala al cata Programului;
e) Pentru Subprogramul pentru modernizarea si reabilit rea unitatilor scolare
bugetul alocat este de 10% din suma totala alocata Pro ramului;
Art. 4 – (1) Pentru Subprogramul prevazut la art. 3 alin. (1) lit.
sunt
considerate eligibile consiliile judetene, consiliile ocale ale oraselor si comunelor,
precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara.
(2) Pentru Subprogramul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) sunt
considerate eligibile consiliile locale ale comunelor, precum si asociatiile de
dezvoltare intercomunitara.
(3) Pentru Subprogramul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. d) si e) sunt
considerate eligibile consiliile locale ale comunelor.
Art. 5 – (1) Proiectele de investitii care se realizeaza în cad ul Programului
se amplaseaza pe terenuri proprietate publica a statul
ori a unitatilor
administrativ -teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Proiectele de investitii finantate din fonduri alo ate din bugetul de stat
prin Program sunt proprietatea publica a unitatilor administrative -teritoriale si sunt
date în administrare, daca este cazul, catre operatorii de servicii conform
prevederilor legale în vigoare.

Art. 6 - (1) Proiectele de investitii care pot fi finantate în adrul Programului
trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii:
a) reabilitarea, modernizarea drumurilor, clasificate si încadrate în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drum ri judetene si drumuri de
interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumu publice din interiorul
localitatilor asa cum sunt încadrate si clasificate conform art. 7 si art. 8 alin. (1)
lit. a) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
b) realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa, precum si
extinderea si reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa existente;
c) realizarea de sisteme centralizate de canalizare, recum si extinderea si
reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare existente.
d) reabilitarea, modernizarea si/sau repararea dispensarelor medicale,
inclusiv mobilier medical si dispozitive medicale str t necesare, care sunt
proprietatea publica a unitatilor administrativ -teritoriale;
e) reabilitarea, modernizarea si/sau repararea cladirilor destinate unitatilor
scolare, care sunt proprietatea publica a unitatilor administrativ -teritoriale;
(2) Au prioritate la finantare drumurile care leaga mai multe comune între
ele, care fac legatura cu drumuri judetene sau drumuri nationale, fac legatura între
drumuri judetene si drumuri nationale, precum si drumurile care leaga localitatile
aceleiasi comune.
(3) Reabilitarea si/sau modernizarea drumurilor din intravilanul localitatilor
se realizeaza numai în cazul în care exista sisteme centralizate de alimentare cu apa
si sisteme centralizate de canalizare, pe traseul drumului propus pentru fin ntare.
(4) Sistemele centralizate de canalizare se realizeaza numai în cazul în care
exista sisteme centralizate de alimentare cu apa, pe t nsonul retelei de canalizare
propuse pentru finantare.
(5) Prevederile alin. (3) si (4) nu se aplica drumurilor di intravilanul
localitatilor pentru care sistemele de apa si canaliza exista si/sau nu sunt necesare
ca urmare a faptului ca nu deservesc populatia respectivelor localitati.

(6) Este interzisa executarea de lucrari de modernizare si/sau reabilitare a
drumurilor care au fost finantate în cadrul prezentului Program, cu exceptia
lucrarilor de reparatii curente si a cazurilor de fort majora pentru o perioada de
cinci ani de zile de la data întocmirii procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor.
Art. 7 - Programul are la baza urmatoarele obiective strategice la nivel
national:
a) asigura o politica de amenajare durabila a teritoriului României prin
dezvoltarea echilibrata a infrastructurii în mediul rural si urban;
b) sustine dezvoltarea regionala si contribuie la îmbu atatirea standardelor
de viata ale populatiei din mediul rural si urban prin îmbunatatirea conditiilor de
locuit;
c) îmbunatateste accesul la caile principale de transport, precum si spre
obiective turistice, industriale, sociale si culturale;
d) permite valorificarea potentialului economic si turistic al zonelor tarii si
în special dezvoltarea turismului rural;
e) contribuie la cresterea eficientei activitatilor economice si sociale
desfasurate în mediul urban si rural;
f) asigura o mai buna interconexiune si dezvoltare a oraselor, spatiilor rurale
si a regiunilor cu principalele axe nationale si coridoare de transport europene;
g) asigura conditii pentru reducerea duratei de deplas
marfurilor prin crestere vitezei de transport;

a persoanelor si

h) se urmareste reducerea emisiilor de noxe în atmosfe a cu posibilitatea
încadrarii în limitele admisibile.
Art. 8 – (1) În cadrul Programului se pot finanta proiecte de inves
care
necesita modernizare si/sau reabilitare, preluarea pentru finantare de proiecte de
investitii similare cuprinse în alte programe derulate de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, precum si proiecte de investitii cuprinse în alte rograme
care nu au fost finantate în totalitate sau în parte si pentru care au fost încheiate
contracte de executie, cu conditia încadrarii în subprogramele prevazute la art. 3
din prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Pentru proiectele de investitii aflate în derulare, în vederea cuprinderii în
Program, beneficiarii trebuie sa prezinte stadiul fizi si valoric actualizat la zi al
restului de executat precum si contractele de executie lucrari care au fost încheiate
cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind chizitiile publice;
(3) Pentru proiectele de investitii aflate în derulare care urmeaza a fi preluate
pentru finantare în cadrul Programului, categoriile de lucrari se finanteaza în
limitele prevazute în standardele de cost, aprobate conform legii, iar pentru
capitolul diverse si neprevazute se poate asigura un p cent de finantare de pâna la
10% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în situatii deosebite si
temeinic justificate;
(4) Valorile proiectelor de investitii care depasesc limitele standardelor de
cost si/sau limitele cheltuielilor diverse si neprevazute sunt considerate cheltuieli
neeligibile pentru Program si se finanteaza din bugetele proprii ale beneficiarilor.
CAPITO LUL II
Lucrari finantate în cadrul Programului
Art. 9 - (1) Categoriile de lucrari ale proiectelor de investitii prevazute la art.
6 alin. (1) lit. a) ce pot fi finantate în cadrul Subp gramului privind reabilitarea,
modernizarea drumurilor sunt:
a) lucrari pentru realizarea de drumuri de interes judete si de interes local
noi, constând în: aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori
categoriei drumului, corectia elementelor geometrice ale drumurilor de interes
judetean si de interes local - profiluri transversale si longitudinale, curbe,
supraînaltari; amenajarea acostamentelor; amenajarea i rsectiilor cu alte drumuri
laterale si amenajarea acestora pe o lungime de maxim
metri; executia de santuri
colectoare si de dirijare a apelor pluviale; refacerea si constructia de podete
poduri, ziduri de sprijin, consolidari de taluzuri, at ci când acestea sunt necesare
pentru siguranta circulatiei si pentru realizarea în siguranta a lucrarilor de drum
propuse.
b) lucrari pentru reabilitarea si/sau modernizarea drumurilor de interes
judetean si de interes local prevazute la alin. (1) lit. a);

c) lucrari pentru reabilitarea si/sau modernizarea dru urilor de interes
judetean si de interes local prevazute la alin. (1) lit. a) considerate ca proiecte de
investitii în continuare preluate din alte programe cu finantare de la bugetul de stat;
(2) Categoriile de lucrari ale proiectelor de investitii prevazute la art. 6
alin. (1) lit. b) ce pot fi finantate în cadrul Subpro ramului privind realizarea de
sisteme centralizate de alimentare cu apa, sunt:
a) lucrari pentru realizarea componentelor sistemului
alimentare cu apa
constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalatiile de pompare pâna la statia
de clorinare, conducte de aductiune, statia de clorinare si/sau trat re a apei,
rezervor de înmagazinare a apei potabile, statiile de ompare si repompare între
componentele tehnologice si de la acestea în retelele
distributie, retelele de
distributie, anexele administrative si împrejmuirile.
b) lucrari pentru extinderea si reabilitarea/moderniza a componentelor
sistemelor centralizate de alimentare cu apa existente prevazute la alin. (2) lit. a).
c) lucrari pentru extinderea si reabilitarea/moderniza
componentelor
sistemelor centralizate de alimentare cu apa existente prevazute la alin. (2) lit. a)
considerate ca proiecte de investitii în continuare preluate din alte programe cu
finantare de la bugetul de stat;
(3) Categoriile de lucrari ale proiectelor de investitii prevazute la art. 6
alin. (1) lit. c) ce pot fi finantate în cadrul Subpro ramului privind realizarea de
sisteme centralizate de canalizare, sunt:
a) lucrari pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare si statii
de tratare a apelor uzate constând în: retele de canalizare, statii de epurare,
constructii pentru evacuarea apelor epurate, sisteme pentru evacuarea substantelor
retinute în statia de epurare;
b) lucrari pentru extinderea si reabilitarea/moderniza a componentelor
sistemelor de canalizare existente prevazute la alin. (3) lit. a).
c) lucrari pentru extinderea si reabilitarea/moderniza
componentelor
sistemelor de canalizare existente prevazute la alin. 3) lit. a) considerate ca
proiecte de investitii în continuare preluate din alte programe cu finantare de la
bugetul de stat;

(4) Categoriile de lucrari ale proiectelor de investitii prevazute la art. 6
alin. (1) lit. d) ce pot fi finantate în cadrul Subpro ramului reabilitarea,
modernizarea si/sau repararea dispensarelor medicale, inclusiv dotarea acestora cu
echipamente de prima urgenta sunt:
a) reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea cladirilor destinate
dispensarelor medicale comunale cu conditia ca aceste adiri sa fie în proprietate
publica sau privata a unitatilor administrativ -teritoriale;
b) dotarea cu mobilier medical si dispozitive medicale strict necesare se
stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului dezvoltarii regionale si
turismului;
(5) Categoriile de lucrari ale proiectelor de investitii prevazute la art. 6
alin. (1) lit. e) ce pot fi finantate în cadrul Subpro ramului reabilitarea,
modernizarea si/sau repararea cladirilor destinate unitatilor scolare, sunt:
a) reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea cladirilor destinate unitatilor
scolare cu conditia ca acestea sa nu faca parte din procesul de restructurare a
procesului de învatamânt derulat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Sportului si
Tineretului;
b) dotarea unitatilor scolare cu mobilier scolar si echipamente de laborator cu
scopul de a îmbunatati standardele de educatie la nivel national se stabileste prin
ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrul
dezvoltarii regionale si turismului;
CAPITO LUL III
Etapele necesare implementarii programului
Art. 10 – (1) Necesitatea si oportunitatea realizarii proiectelo Programului
prevazut la art. 3 se stabileste pe baza documentatiil r tehnico -economice elaborate
cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
continutului-cadru al documentatiei tehnico -economice aferente investitiilor
publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru proiecte de investitii si lucrari de interventii, aprobate si finantate de
beneficiari, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Consiliile locale precum si asociatiile de dezvolt
intercomunitara
solicita consiliilor judetene un aviz de principiu referitor la încadrarea proiectelor

de investitii în obiectivele politicii de dezvoltare regionala, aviz pe care îl depun
împreuna cu celelalte documente necesare pentru includerea în Program.
(3) La nivelul consiliilor judetene se constituie o comisie de avizare pentru
solutiile tehnice ale proiectelor de investitii realizare de beneficiari, din cadrul
subprogramelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a),
exceptia drumurilor judetene,
lit. b) si lit. c).
(4) În cazul Subprogramelor prevazute la art. 3 alin.
lit. d) si e) consiliile
locale solicita Directiilor de Sanatate Publica Judetene, respectiv, Inspectoratelor
Scolare Judetene un aviz de principiu referitor la necesitatea realizarii proiectelor
de investitii, aviz pe care îl depun împreuna cu celel
documente necesare pentru
includerea în Program.
(5) În situatia în care, în localitatile învecinate exista atii de epurare,
constructii pentru evacuarea apelor epurate, sisteme pentru evacuarea substantelor
retinute în statia de epurare si din punct de vedere tehnic exista posibilitatea de
racordare a sistemului nou în sistemul existent, comisia prevazuta la
. (3) va
recomanda aceasta solutie.
Art. 11 - (1) Beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltarii Reg nale si
Turismului printr -o adresa de înaintare, o solicitare cu propunerile de oiecte de
investitii ce se propun a fi incluse în Program la care se anexeaza documentatii
tehnico -economice – Studiu de fezabilitate sau Documentatia de avizare luc ari de
interventie - întocmite conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru proiecte de investitii si lucrari de in ventii, solicitare care va fi
elaborata conform modelului prevazut în Anexa nr. 1. Pentru anul în curs,
solicitarea va fi transmisa în termen de 30 de zile, de la data publicarii Programului
în Monitorul Oficial al României si ulterior, anual, p na la data de 30 iunie a anului
în curs pentru proiectele de investitii care urmeaza a se finanta în exercitiul bugetar
urmator.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin directia de
specialitate, în exercitarea atributiei de coordonare
Programului, centralizeaza
solicitarile primite de la beneficiari.

(3) Se includ în Program proiectele de investitii care se încadreaza în
categoriile de lucrari finantate în cadrul Programului în criteriile de selectie si
punctare ale programului, Anexa nr. 2, în standardele de cost precum si cele
pentru care se asigura cofinantare de la bugetul local în procentele abilite la
art. 28.
(4) În urma analizarii propunerilor primite, pentru pr ctele de investitii,
care îndeplinesc conditiile de încadrare în Program, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului solicita beneficiarilor sa transmita documentatiile tehnicoeconomice actualizate si elaborate în conformitate cu revederile legale în vigoare
si care respecta încadrarea în costurile unitare si ni urile maximale de cheltuieli
exprimate în procente din standardele de cost aplicabile.
(5) Pentru proiectele de investitii propuse care nu respecta conditiile de
încadrare în Program, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va notifica în
consecinta beneficiarii.
(6) Documentatiile tehnic o-economice prevazute la alin. (4) sunt analizate de
catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului.
(7) Documentatiile tehnico -economice aferente proiectelor de investitii
prevazute la alin. (4) se avizeaza în Consiliul Tehnico - Economic al Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului si sunt sustinute n sedintele de avizare de
catre reprezentanti beneficiarilor si proiectanti.
(8) În baza avizului Consiliului Tehnico - Economic al Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului, proiectul de investitii devine eligibil pentru
finantare prin Program.
(9) Proiectele de investitii prevazute la alin. (8) se prioritizeaza de catre
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pe baza punctajului prevazut în
Anexa nr. 2, iar finantarea proiectelor de investitii
realizeaza defalcat pe fiecare
Subprogarm în parte.
(10) Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe baza punctajului
prevazut la alin. (9), centralizeaza listele cu proiec
de investitii care pot fi
finantate prin Program, defalcat pe fiecare Subprogram în parte.

(11) Dupa intrarea în vigoare a legii bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, în limita fondurilor aprobate anual si tinând cont de
strategia de dezvoltare teritoriala a României, de principiul rep rtizarii echilibrate
pe judete, precum si a prevederilor art. 3 alin. (2) î ocmeste si aproba prin Ordin al
ministrului dezvoltarii regionale si turismului lista roiectelor de investitii care se
vor finanta în cadrul fiecarui Subprogram în limita fondurilor aprobate cu aceasta
destinatie.
(12) Listele proiectelor de investitii aprobate, întocmite de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului, defalcate pe subprograme si proiecte, cu
sumele aferente fiecarui proiect, se vor comunica beneficiarilo în vederea
includerii în bugetul propriu a sumelor alocate de catre Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului, precum si cele corespunzatoare cotei de cofinantare de la
bugetul local.
(13) Beneficiarii, în calitate de autoritate contractanta, organizeaza
procedurile de atribuire a contractelor de servicii, respectiv lucrari, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice;
(14) Beneficiarii, asigura derularea eficienta si necesara pentru realizarea
proiectelor de investitii aprobate în cadrul Programului.
(15) Beneficiarii organizeaza receptia la terminarea lucrarilor, precum si
receptia finala, în conditiile legii.
CAPITO LUL IV
Procedura de promovare si avizare a proiectelor
Art. 12 - (1) Beneficiarii, la completarea solicitarii prevazuta în Anexa nr. 1,
au în vedere identificarea exacta a obiectivului de in
tii cu precizarea clara a
amplasamentului, cladirile dispensarelor medicale si/s u a unitatilor scolare,
tronsonului de drum, pozitiilor kilometrice, sau, dupa c , a traseului retelelor de
apa/canalizare.
(2) Beneficiarii sunt responsabili de exactitatea si c ctitudinea datelor
privind realitatea din teren si a informatiilor din solicitarea prevazuta la alin. (1).
Art. 13 - (1) Documentatiile tehnico -economice pentru proiectele de
investitii noi se elaboreaza la faza "Studiu de fezabilitate", iar pentru lucrari de
interventie la constructii existente se elaboreaza la aza "Documentatie de avizare

lucrari de interventie", asa cum sunt prevazute în Hotarârea Guve nului
nr. 28/2008.
(2) Documentatiile tehnico -economice la faza "Studiu de fezabilitate" vor fi
însotite de un referat de specialitate privind solutia propusa întocmit de un
verificator atestat, iar la faza "Documentatie de avizare lucrari de interventie" va fi
însotita de o expertiza tehnica întocmita de un expert
nic autorizat.
(3) Documentatiile tehnico-economice prevazute la alin. (1) au la baza
concluziile studiilor topografice, studiilor geotehnice, expertiza tehnica si
studii de specialitate necesare, dupa caz, pentru ampl amentul solicitat.
(4) Beneficiarii au obligatia de a elibera certificatul de urbanism si de a
obtine acordurile si avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
(5) Beneficiarii au obligatia de a transmite odata cu documentatiile
tehnico -economice prevazute la alin. (1) dovada ca terenul apa ne domeniului
pubic al statului sau unitatii administrativ teritoriale.
(6) În cazul documentatiilor tehnico -economice existente în portofoliul
beneficiarilor, la data intrarii în vigoare a prezentului Program, acestea vor putea
face obiectul Programului doar daca sunt actualizate din punct de vedere tehnic si
valoric, în functie de necesitati si cu respectarea normelor si normativelor în
vigoare.
Art. 14 - Avizul Consiliului Tehnico -Economic al Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului se elibereaza doar pentru docu
atiile tehnicoeconomice care au fost avizate favorabil sau avizate favorabil cu observatii, iar
documentatiile au fost modificate în consecinta.
CAPITO LUL V
Atributii si responsabilitati în derularea Programului
V.1 Atributii si obligatii ale beneficiarilor
Art. 15 - Beneficiarii au toate drepturile si obligatiile referitoare la
responsabilitatile ce revin ordonatorilor principali de credite prevazute de Legea
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modi carile si completarile
ulterioare.

Art. 16 - (1) Beneficiarii transmit solicitari privind includere în Program a
proiectelor de investitii catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(2) Solicitarile beneficiarilor mentionate la alin. (1) privind includerea în
Program a proiectelor de investitii se vor face conform modelului prevazut în
Anexa nr. 1.
(3) În exercitarea competentelor si atributiilor ce le revin, beneficiarii, prin
organismele executive si deliberative, emit dispozitii si/sau adopta hotarâri si au
urmatoarele atributii si obligatii cu privire la derul rea investitiilor finantate prin
Program:
a) fundamenteaza necesitatea si oportunitatea dezvoltarii infrastructurii
locale prin propunerea de proiecte de investitii;
b) actualizeaza devizele generale, în conformitate cu
vigoare;

vederile legale în

c) aproba indicatorii tehnico -economici ai proiectelor de investitii în limita
standardelor de cost si în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) aproba participarea la Programul precum si asigurarea surselor de cofinantare;
e) organizeaza, coordoneaza si finalizeaza procedurile de atribuire a
contractelor de servicii, respectiv lucrari, în calitate de autoritate contractanta si în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind chizitiile publice;
f) constituie comisiile din care vor face parte reprezentanti ai
compartimentului tehnic, financiar, diriginti de santier desemnati de beneficiari,
comisii care verifica stadiul fizic de executie, situatiile de lucrari si decontarile.
g) raporteaza lunar la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului modul
de cheltuire a sumelor alocate si solicita fonduri pentru l crarile executate;
h) au obligatia sa puna la dispozitia Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului, la solicitarea acestuia, toate documentele justificative, raspunzând de
realitatea, exactitatea si legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru c re au fost
alocate.
i) restituie obligatoriu sumele ramase neutilizate pri Program, în contul

Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, pâna la data de 15 decembrie a
anului în curs .
j) pâna la data de 30 noiembrie a fiecarui an, benefic rii vor prezenta
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului un rapo tehnic si financiar privind
cheltuielile efectuate pentru proiectul de investitii
antat în cadrul Programului,
stadiile fizice ale proiectelor care au beneficiat de finantare, precum si restul de
executat;
k) organizeaza receptia la terminarea lucrarilor si re

ptia finala.

(4) Beneficiarii au obligatia de a elibera certificatul de urbanism si de a
obtine acordurile si avizele necesare, precum si autorizatia de construire, pent
proiectele de investitii incluse în Program.
Art. 17 - (1) Pentru o derulare eficienta a Programului, benefic rii deschid
la unitatile Trezoreriei Statului conturi distincte pentru finantarea proiectelor de
investitii aferente fiecarui subprogram în parte.
(2) Beneficiarii raspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor primite
pentru realizarea proiectelor cuprinse în listele aferente Programului, aprobate în
acest scop.
Art. 18 - Verificarea situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de
executie a lucrarilor este responsabilitatea beneficiarilor în calitate de autoritate
contractanta si în raspunderea carora este derularea investitiei.
Art. 19 - La terminarea lucrarilor, beneficiarii vor transmite, în copie,
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului procesele-verbale de receptie la
terminarea lucrarilor, iar dupa expirarea perioadei de garantie procesele -verbale de
receptie finala.
Art. 20 - Beneficiarii vor asigura transparenta pentru proiectele înscrise în
program, prin afisarea informatiilor referitoare la pr gram pe pagina de web
proprie a fiecarei unitati administrativ -teritoriale incluse în Program.
V.2. Atributii si obligatii ale Ministerului Dezvolta
Turismului

Regionale si

Art. 21 - (1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului asi ura
realizarea politicii generale a statului în domeniul l crarilor de infrastructura

publica, în concordanta cu strategia de dezvoltare a României, prin alocarea de
transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea proiectelor de nvestitii cu scopul
de a asigura dezvoltarea infrastructurii rutiere , tehnico -edilitare si socio -educativa.
(2) Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului î exercitarea functiei
de analiza, sinteza, decizie, coordonare si planificare la nivel central, ca autoritate a
administratiei publice centrale de specialitate, are î principal, urmatoarele atributii
în vederea implementarii Programului:
a) stabileste prioritatile în alocarea resurselor financiare publice pe baza de
subprograme;
b) colaboreaza cu beneficiarii pentru derularea eficienta a Programului;
c) stabileste strategia de dezvoltare a infrastructurii Programului la nivel
national;
d) asigura o politica de dezvoltare echilibrata a infrastructurii urbane si
rurale.
(3) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului în ma propunerilor
primite de la beneficiari precum si pe baza acordarii punctajului pentru fiecare
proiect de investitii stabileste prioritatile de dezvoltare a infrastructurii si listele de
investitii pe categorii de lucrari, lucrari în continu re si lucrari noi, în conformitate
cu prevederile Programului.
Art. 22 - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în exe citarea
atributiei de coordonare a Programului, centralizeaza solicitarile transmise de
beneficiari pentru lucrarile de modernizare/ reabilita a drumurilor de interes
judetean si local, sistemele centralizate de alimentare cu apa, sisteme centralizate
de
canalizare,
reabilitare/modernizare/extindere
dispensare
comunale,
reabilitare/modernizare/extindere cladiri unitati scolare;
Art. 23 - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului coordoneaza
realizarea Programului si fundamenteaza necesarul anu de fonduri de la bugetul
de stat, care urmeaza a fi aprobate odata cu aprobarea Legii bugetului de stat.
Art. 24 - Bugetul Programului se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii
regionale si turismului, defalcat pe subprograme, în limita fondurilor alocate anual
cu aceasta destinatie din bugetul de stat;

Art. 25 - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului asigura finantarea
proiectelor de investitii, în cota prevazuta la art. 2 si în limita fondurilor alocate
anual cu aceasta destinatie pe fiecare subprogram, con rm prevederilor art. 24 din
prezenta ordonanta.
Art. 26 - În vederea exercitarii functiei de coordonare, Ministe l Dezvoltarii
Regionale si Turismului poate desemna reprezentantii c
sa verifice exactitatea si
realitatea datelor transmise cu situatia din teren.
CAPITO LUL VI
Finantarea programului
Art. 27 - Prin Program se finanteaza urmatoarele categorii de cheltuieli din
devizul general recalculat dupa încheierea contractelo de achizitii publice de catre
fiecare autoritate contractanta, astfel:
a) cheltuieli pentru elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie,
exclusiv studiul de fezabilitate sau Documentatia de avizare lucrari de interventie;
b) cheltuieli pentru investitia de baza;
c) cheltuieli pentru organizarea de santier;
Art. 28 - (1) Din cheltuielile eligibile prevazute la art. 27 finantarea
Programului prevazut la art. 3 se asigura astfel:
A. Pentru
drumurilor:

subprogramul

privind

reabilitarea,

moderniza

a) drumuri judetene – 60 % din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, în limita fondurilor aprob
anual cu aceasta destinatie si minim 40% din bugetele beneficiarilor si/sau din alte
surse legal constituite, aprobate anual cu aceasta destinatie;
b) drumuri comunale si locale – 90 % din transferuri de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Tur mului, în limita fondurilor
aprobate anual cu aceasta destinatie si minim 10% din ugetele beneficiarilor si/sau
din alte surse legal constituite, aprobate anual cu aceasta destinatie;
B. Pentru subprogramul privind realizarea de sisteme centralizate de
alimentare cu apa:

a) 90 % din transferuri de la bugetul de stat prin bug
Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului, în limita fonduri r aprobate anual cu aceasta
destinatie si minim 10% din bugetele beneficiarilor s au din alte surse legal
constituite, aprobate anual cu aceasta destinatie;
C. Pentru subprogramul privind realizarea sistemelor de canalizare
a) 90 % din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului, în limita fonduri r aprobate anual cu aceasta
destinatie si minim 10% din bugetele beneficiarilor
au din alte surse legal
constituite, aprobate anual cu aceasta destinatie;
D. Pentru subprogramul de reabilitare/modernizare si/sau extindere a
dispensarelor medicale:
a) reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea cladirilor destinate
dispensarelor medicale comunale, precum si dotarea acestora cu echipamente de
prim ajutor si mobilier medical 95% din transferuri de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismul
în limita fondurilor
aprobate anual cu aceasta destinatie si minim 5% din getele beneficiarilor si/sau
din alte surse legal constituite, aprobate anual cu aceasta destinatie;
E. Pentru subprogramul de reabilitare/modernizare si/s
cladirilor unitatilor scolare:

extindere a

a) reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea cladirilor destinate unitatilor
scolare, precum si dotarea acestora cu mobilier scolar si echipamente de laborator
95% din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si
minim 5% din bugetele beneficiarilor si/sau din alte surse legal constituite,
aprobate anual cu aceasta destinatie;
(2) În completarea sumelor prevazute la art. 28 alin.
din prezenta
ordonanta de urgenta, Programul poate fi finantat si din împrumuturi contractate de
catre beneficiarii eligibili în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, din alte surse de
finantare legal constituite.
(3) Valoarea maxima eligibila a unui proiect de investitii prevazut la art. 28
alin. (1) punctul A lit. a) este de 10.000.000 lei pe
rata de implementare a
acestuia .

(4) Valoarea maxima eligibila a unui proiect de invest
prevazut la art. 28
alin. (1) punctul A lit. b) si este de 4.500.000 lei pe durata de implementare a
acestuia .
(5) Bugetul aferent Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea
drumurilor, prevazut la art. 3 alin. (2) lit. a) se re artizeaza astfel: pentru drumurile
judetene 40 % din cuantumul total buget alocat, iar pentru drumuri de interes local
60 % din total buget alocat;
(6) Valoarea maxima eligibila a unui proiect de invest
prevazut la art. 28
alin. (1), punctul B si C este de 4.500.000 lei pe dur a de implementare a acestuia,
pentru fiecare subprogram în parte.
(7) Valoarea maxima eligibila a unui proiect de invest
prevazut la art. 28
alin. (1), punctul D si E este de 1.000.000 lei pe dur a de implementare a acestuia,
pentru fiecare subprogram în parte.
(8) Orice proiecte de investitii pentru care se solicita o finantare mai mare
decât cele prevazute la alin. (3), (4), (6) si (7) sunt considerate cheltuieli neeligibile
si finantate de catre beneficiari;
(9) Beneficiarii pot depune un proiect pentru fiecare subprogram în parte;
Art. 29 - În scopul asigurarii fondurilor necesare pentru cofina area
proiectelor de investitii prevazute în Program, la fun amentarea proiectelor de
bugete locale anuale, beneficiarii vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre
proiectele respective.
Art. 30 - (1) Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului,
baza
punctajului acordat prevazut la art. 11 alin. (9), stabileste listele cu proiectele de
investitii care pot fi finantate prin Program, defalcat pe fiecare Subprogram în
parte.
(2) Pe baza sumelor aprobate prin Legea bugetului de stat anual pentru
Program, precum si a prevederilor art. 3 alin. (2) se repartizeaza ulterior prin Ordin
al ministrului dezvoltarii si turismului sumele pentru fiecare subprogram în parte,
pentru fiecare judet si proiect de investitie în parte.
(3) Dupa intrarea în vigoare a legii privind aprobare bugetului de stat anual,
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului aproba rin ordin al ministrului

listele prevazute la alin. (1), cu încadrarea în bugetele subprogramelor mentionata
la alin. (2) pe care o publica pe pagina de web a ministerului.
(4) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului rep rtizeaza si comunica
beneficiarilor bugetele aprobate pentru fiecare proiect de investitie, în ordinea
descrescatoare a punctajelor, cu respectarea prevederilor art. 34 din Legea privind
finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Beneficiarii au dreptul sa conteste rezultatul evaluarii proiectelor de
investitii la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului în termen de 30
zile
de la data comunicarii rezultatului, sub sanctiunea de aderii din termen.
(6) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va oca sume, atât pentru
proiectele de investitii în continuare cât si pentru proiectele de investitii noi tinând
cont de caracterul multianual al Programului si pentru a asigura continuitatea
acestuia.
Art. 31 - Pentru finantarea executarii lucrarilor beneficiarii deschid conturi
distincte cu aceasta destinatie, pentru fiecare subprogram în numele unitatilor
administrativ -teritoriale, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei atului, conturi în
care vor fi virate sumele aferente alocate de la buget
stat.
Art. 32 - (1) Platile se efectueaza în conturile prevazute la art. 31, în
procentul stabilit la art. 28 cu conditia prezentarii
beneficiari a documentelor de
plata din care sa rezulte plata cofinantarii pe luna a
oara, începând cu plata a
doua a sumelor solicitate.
(2) Verificarea situatiilor de lucrari, precum si a stadiului fizic de executie se
va efectua de comisii stabilite conform art.16 alin. (3) lit. f).
Art. 33 - Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat cu desti atia finantarii
cheltuielilor eligibile, beneficiarii procedeaza dupa um urmeaza:
a) solicita lunar, în scris, Ministerului Dezvoltarii
gionale si Turismului,
pâna la data de 5 a lunii în curs, necesarul de fonduri aferente cotei -parti de la
bugetul de stat în completarea sumelor de la bugetul ocal, pentru decontarea
lucrarilor executate pâna la finalul lunii anterioare.
b) solicitarea va fi însotita de situatia privind lucr rile real -executate,
conform Anexelor nr. 3a – 3e. Anexele nr. 3a – 3e care se completeaza în baza

situatiilor de lucrari verificate, asumate de comisia
lit. f) si aprobate de beneficiari;

revazuta la art. 16 alin. (3)

c) solicitarea prevazuta la litera b) va fi însotita de centralizatorul situatiilor
de lucrari, facturile aferente lucrarilor realizate, asumate de comisia prevazuta la
art.16 alin. (3) lit. f) si aprobate de beneficiari.
d) dupa analiza si aprobare, în baza Decontului justificativ, întocmit conform
Anexelor nr. 4a – 4e, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului solicita
Ministerului Finantelor Publice alocatii bugetare cu aceasta destinatie, în baza
bugetului aprobat;
e) dupa analiza si aprobarea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli
bugetare în conturile beneficiarilor, deschise la unit a Trezoreriei Statului.
Art. 34 - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului încheie cu fiecare
beneficiar contracte de finantare pentru întreaga valo
eligibila a proiectului de
investiti care urmeaza a se finanta chiar daca durata
executie a acestora
depaseste perioada unui an calendaristic.
Art. 35 - Din valoarea eligibila a proiectului de investitii Min
rul
Dezvoltarii Regionale si Turismului finanteaza cota pa
ce ii revine în
conformitate cu prevederile art. 28 din prezenta ordon nta de urgenta.
Art. 36 – Pentru fiecare categorie de subprogram în parte Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului aplica standardele de cost existente sau aproba
standardele de cost prin ordin al ministrului dezvolta regionale si turismului.
Art. 37 – Pentru fiecare proiect de investitii finantat în cadrul prezentului
Program se poate suplimenta valoarea eligibila cu cota de cheltuieli diverse si
neprevazute, în conditiile legii, aplicata la valoarea cheltuielilor eligibile.
CAPITO LUL VII
Dispozitii finale
Art. 38 – Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordon
urgenta se abroga prevederile urmatoarelor acte normative:

de

a) Hotarârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de

interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epur rea apelor uzate la sate,
precum si în unitatile administrativ -teritoriale cu resurse turistice, republicata în
Monitorul Oficial nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
b) Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicata în
Monitorul Oficial nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare;
c) Hotarârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului
"Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de
interes local", implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,
în perioada 2010 - 2013, publicata în Monitorul Oficial nr. 397 din 15 iunie 2010
Art. 39 – (1) Toate proiectele de investitii pentru care a fost aloc a finantare
de la bugetul de stat în conditiile Hotarârii Guvernului nr. 577/1997, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si în conditiile Ordonantei Guvernului nr.
7/2006, cu modificarile ulterioare, se vor putea finanta din Program numai daca
sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) se încadreaza în categoriile de subprograme
prezenta ordonanta de urgenta;

mentionate la art. 3 din

b) se încadreaza în standardele de cost si au avizele
nsiliului Tehnico Economic din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului;

c) au asigurata cota de cofinantare din bugetele proprii conform prevederilor
Programului;
d) au stabilit restul de executat fizic si valoric în
documentatiile tehnico-economice elaborate în acest scop.

onformitate cu

(2) Proiectele de investitii care respecta prevederile Programului si ale alin.
(1) din prezentul articol pot fi finantate direct, în onformitate cu prevederilor art.
28 alin. (3), fara a mai fi necesara îndeplinirea punctajului din Anexa nr. 2 a
Programului, pe baza de contract de finantare încheiat la nivelul valorii contractului
de executie lucrari ramase de executat chiar daca dura a de executie a acestora
depaseste durata anului calendaristic.
Art. 40 – Proiectele de investitii care au fost finantate conform Hotarârii
Guvernului nr. 577/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si
în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 7/2006, cu modificarile ulterioare, nu se

încadreaza în subprogramele mentionate la art. 3 din Program pot fi finantate din
bugetul propriu al beneficiarilor care le-au initiat si în limita fondurilor aprobate
anual cu aceasta destinatie precum si/sau din fonduri rambursabile sau din surse
împrumutate, aprobate conform legii.
Art. 41 - Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3a - 3e, nr. 4a – 4e fac parte integranta din
prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 42 – Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei or onante de
urgenta, ministrul dezvoltarii regionale si turismului poate emite instructiuni care se
aproba prin ordin.
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ANEXA nr. 1

Solicitare de includere în Program
1.

Beneficiar

.......................................

2.

Denumirea proiectului de investitii propus

.......................................

3.

Denumirea subprogramului

.......................................

4.

Studiul de fezabilitate al investitiei sau
documentatie de avizare

...........................................
Reabilitare drum judetean
Modernizare drum judetean

5.

Subprogram privind reabilitarea,
modernizarea drumurilor (drumuri judetene,
drumuri comunale si/sau drumuri publice din
interiorul localitatilor)

Reabilitare drum
comunal/local/ drumuri
publice din interiorul
localitatilor
Modernizare drum
comunal/local/ drumuri
publice din interiorul
localitatilor
Asfaltare drum
comunal/local/ drumuri
publice din interiorul
localitatilor

6.

7.

Subprogramul privind realizarea de sisteme
centralizate de alimentare cu apa, precum si
extinderea si reabilitarea/modernizarea
sistemelor de alimentare cu apa existente
Subprogramul privind realizarea de sisteme
centralizate de canalizare, precum si
extinderea

Obiectiv nou
Extindere

Reabilitare/modernizare
Obiectiv nou
Extindere

Reabilitare/modernizare
8.

Subprogramul privind reabilitarea,
modernizarea si/sau repararea dispensarelor
medicale

Extindere

Reabilitare/modernizare

9.

Subprogramul privind reabilitarea,
modernizarea si/sau repararea cladirilor
destinate unitatilor scolare

Extindere

Reabilitare/modernizare
10.

Amplasamentul obiectivului de investitii
(încadrare în zona, vecinatati, indicativ
drum, pozitie kilometrica, traseu, etc.)

.......................................

11.

Numar locuitori al unitatii administrativ
teritoriale conform ultimului recensamânt

.......................................

12.

Numar locuitori (estimati) care beneficiaza
de investitia propusa

.......................................

Unitati
administrative/culturale/economice/turistice
(estimate) beneficiari ai investitiei propuse

.......................................

13.

Studiu de fezabilitate
pentru proiecte noi (SF)
14.

Documentatia tehnico -economica depusa
(elaborata, finantata, aprobata de catre UAT)

15.

Studii topografice, studii geotehnice,
hidrogeotehnice, expertiza tehnica, dupa caz

Documentatie de avizare
lucrari de interventie pentru
lucrari de
reabilitare/modernizare
(DALI)
......................................................

valoare totala

........

(inclusiv TVA)

Valoare C+M

........

(inclusiv TVA)
16.

Principalii indicatori tehnico-economici
(conform SF/DALI)

Capacitati tehnice specifice
(lungime drum, lungime
retea,debite, etc.)
Buget MDRT

........

....

......

Buget local

..... ......

Alte surse legal constituite

..... ......

17.

Încadrare în plafonul valoric maxim admis
de Program

........................................................

18.

Suma solicitata de la bugetul de stat pentru
cofinantarea investitiei

...........................................................

NOTA: Compl etarea datelor va face referire la obiectivul solicitat.

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/PRESEDINTE CONSILIU DE
ADMINISTRATIE A.D.I.

NUME PRENUME
STAMPILA

ANEXA nr. 2

Nr. Crt.

CRITERII DE SELECTIE

PUNCTAJ

1.

Numar investitii similare care au beneficiat de finantare,
realizate sau în curs de realizare.

maxim
10 puncte

2.

Proiectul de investitii este oportun (conform studiului de
fezabilitate sau DALI)

maxim 10
puncte

3.

Proiectul de investitii are stabilita necesitatea (conform studiului
de fezabilitate sau DALI)

maxim 10
puncte

4.

Proiectul este considerat oportun din perspectiva Programului
National de Dezvoltare a Infrastructurii Urbane si Rurale .

maxim 15
puncte

5.

Unitati sociale/culturale/turistice/economice deservite de
investitie

maxim 5
puncte

6.

Investitiile se incadreaza într-o strategie de dezvoltare
locala/regionala

maxim 15
puncte

7.

Proiectul are dovedita sustenabilitatea financiara prin asigurarea
surselor de cofinantare

maxim 10
puncte

8.

Daca proiectul de investitii asigura legatura cu alte cai de
transport spre unitati sociale/culturale/turistice/economice

maxim 10
puncte

9.

Daca proiectul de investitii este complementar unui proiect
existent (functional)

maxim 5
puncte

10.

Proiectul de investitii rezolva o problema de interes major pentru
comunitatea locala

maxim 10
puncte

JUDETUL ................................................................

ANEXA nr. 3a

U.A.T./A.D.I.....................................................
SITUATIE PRIVIND PRODUCTIA REAL IZATA
LUNA ................................../.............................................

proiectul.................................................................................................................................................................. ............................................ din cadrul Subprogramului privind
reabilitarea, modernizarea drumurilor (drumuri judetene, drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor)

-mii leiNr.
Crt

Denumire
obiectiv
investitie

Identificare
amplasament(t
raseu si/sau
pozitii

Lungime
totala
obiectiv

Valoare cerere

Valoare

de finantare

totala
contract

Valoare deviz general
recalculate în urma licitatiei

diverse si
Total

kilometrice)

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Valoare
cheltuie li

6.

Valoare
cheltuieli
eligib ile

Valoare
cheltuie li
neeligibile

7.

8.

neprevazute

Valoare
maxim
a de
finantat

prin

Valoare totala
decontari pâna la

data de
31.12.………

9.

10.

Valori
neeligibile

Total

Luna

Total

Luna

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CFP

.....................

Plati

Valori
eligibile

(L.S.)
......................

Director economic / contabil,

Lucrari
executate

MDRT

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

Viza

Sume solicitate de la
bugetul MDRT

Diriginte de santier,
(L.S.)
.....................

JUDETUL ................................................................
U.A.T./A.D.I..........................................

ANEXA nr. 3b

.

SITUATIE PRIVIND PRODUCTIA REALIZATA
LUNA ................................../.............. .................
proiectul............................................................................ ............................................................................................................................ .... din cadrul Subprogramului privind
realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa, precum si extinderea si reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa existente,

-mii leiNr.
Crt

Denumire
obiectiv
investitie

Identificare
amplasament

Lungime totala
retele

Valoare
cerere de

finantare

(traseu)

Valoare

totala
contract

Valoare deviz general
recalculate în urma licitatiei

diverse si
Total

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Valoare
cheltuie li

6.

Valoare
cheltuieli
eligib ile

Valoare
cheltuie li
neeligibile

7.

8.

neprevazute

Valoare
maxim
a de
finantat

Valoare totala
decontari pâna la
data de ………

9.

10.

Valori
eligibile

Valori
neeligibile

Total

Luna

Total

Luna

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CFP

.....................

Plati

MDRT

(L.S.)
......................

Director economic / contabil,

Lucrari
executate

prin

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

Viza

Sume solicitate de la
bugetul MDRT

Diriginte de santier,
(L.S.)
.....................

JUDETUL ................................................................

ANEXA nr. 3c

U.A.T./A.D.I.....................................................

SITUATIE PRIVIND PRODUCTIA REALIZATA
LUNA ................................../.............. ............................

proiectul............................................................................................................................................................................................................... din cadrul, Subprogramului
privind realizarea de sisteme centralizate de canaliz
precum si extinderea
-mii leiNr.
Crt

Denumire
obiectiv
investitie

Identificare
amplasament

Lungime totala
retele

Valoare
cerere de

finantare

(traseu)

Valoare

totala
contract

Valoare deviz general
recalculate în urma licitatiei

diverse si
Total

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Valoare
cheltuieli

6.

Valoare
cheltuieli
eligibile

7.

Valoare
cheltuieli
neeligibile

8.

neprevazute

Valoare
maxim
a de
finantat

Sume solicitate de la bugetul
Valoare totala
decontari pâna la
data de ………

9.

10.

Valori
eligibile

Valori
neeligibile

Total

Luna

Total

Luna

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CFP

.....................

Plati

MDRT

(L.S.)
......................

Director economic / contabil,

Lucrari
executate

prin

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

Viza

MDRT

Diriginte de santier,
(L.S.)
.....................

JUDETUL ................................................................

ANEXA nr. 3d

U.A.T./A.D.I.....................................................

SITUATIE PRIVIND PRODUCTIA REALIZATA
LUNA ................................../.............. ............................

proiectul............................................................................................................................................................................................................... din
Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea si/sau repararea dispensarelor medicale
-mii leiNr.
Crt

Denumire
obiectiv
investitie

Identificare
amplasament

Suprafata
construit
desfasurata

(traseu)

Valoare
cerere de

finantare

Valoare

Valoare deviz general

totala
contract

recalculate în urma licitatiei

diverse si
Total

0.

1.

2.

3.

4.

5.

Valoare
cheltuieli

6.

Valoare
cheltuieli
eligibile

7.

Valoare
cheltuieli
neeligibile

8.

neprevazute

Valoare
maxim
a de
finantat

Valoare totala
decontari pâna la
data de ………

9.

10.

Valori
eligibile

Valori
neeligib ile

Total

Luna

Total

Luna

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CFP

.....................

Plati

MDRT

(L.S.)
......................

Director economic / contabil,

Lucrari
executate

prin

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

Viza

Sume solicitate de la
bugetul MDRT

Diriginte de santier,
(L.S.)
.....................

JUDETUL ................................................................

ANEXA nr. 3e

U.A.T./A.D.I.....................................................

SITUATIE PRIVIND PRODUCTIA REALIZATA
LUNA ................................../................................... .......
proiectul............................................. .......................................................................................................................... .................................. din cadrul Subprogramului
privind reabilitarea, modernizarea si/sau repararea cladirilor destinate unitatilor scolare, care sunt proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale,

-mii leiNr.
Crt

Denumire
obiectiv
investitie

Identificare
amplasament

Suprafata
construit
desfasurata

(traseu)

Valoare
cerere de

finantare

Valoare

totala
contract

Valoare deviz general
recalculate în urma licitatiei
Total

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Valoare
cheltuieli
eligibile

7.

Valoare
cheltuieli
neeligibile

8.

Valoare
cheltuieli

diverse si
neprevazute

Valoare
maxim
a de
finantat

Valoare totala
decontari pâna la
data de ………

9.

10.

Valori
eligibile

Valori
neeligib ile

Total

Luna

Total

Luna

11.

12.

13.

14.

15.

16.

CFP

.....................

Plati

MDRT

(L.S.)
......................

Director economic / contabil,

Lucrari
executate

prin

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

Viza

Sume solicitate de la
bugetul MDRT

Diriginte de santier,
(L.S.)
.....................

ANEXA nr. 4a
JUDETUL ............................................. .................
U.A.T./A.D.I.....................................................

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru finantarea
Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea drumurilor (drumuri judetene, drumuri comunale si/sau drumuri
publice din interiorul localitatilor) în
luna ................

Nr.
crt.

Denumirea
obiectivului
de investitie

Numar

Executant

contract

Valoare

contract

Total sum e
solicitate de

la bugetul de
stat la data de

Sume
alocate de la
bugetul de

Solic itari în
luna în curs

Sumele primite

7

8

stat

drept finantate
de la MDRT în
anul...............

………

0

1

2

3

4

5

6

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/PRESEDINTE CONSIL U DE ADMINISTRATIE A.D.I.

(L.S.)
......................

Viza

CFP

Director economic/ contabil,
.....................

ANEXA nr. 4b
JUDETUL ............................................. .................
U.A.T./A.D.I.....................................................

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru finantarea
Subprogramului privind realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa, precum si extinderea si
reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu pa existente în
luna ........................

Nr.
crt.

0

Denumirea
obiectivului
de investitie

1

Numar

Executant

contract

2

Valoare

contract

3

Total sum e
solicitate de
la bugetul de
stat la data de
………

Sume
alocate de la
bugetul de

5

6

4

Solic itari în
luna în curs

Sumele primite

7

8

stat

drept finantate
de la MDRT în
anul...............

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

(L.S.)
......................

Viza

CFP

Director economic,
.....................

ANEXA nr. 4c
JUDETUL ............................................. .................
U.A.T./A.D.I.....................................................

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru finantarea
Subprogramului privind realizarea de sisteme centralizate de canalizare, precum si extinderea în
luna ...............................

Nr.
crt.

0

Denumirea
obiectivului
de investitie

1

Numar

Executant

contract

Valoare

contract

Total sum e
solicitate de

la bugetul de

2

3

Sume
alocate de la
bugetul de

stat la data de
………

stat

5

6

4

Solic itari în
luna în curs

Sumele primite

7

8

drept finantate
de la MDRT în
anul...............

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

(L.S.)
......................

Viza

CFP

Director economic,
.....................

ANEXA nr. 4d
JUDETUL ............................................. .................
U.A.T./A.D.I.....................................................

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru finantarea
Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea si/sau repararea dispensarelor medicale în
luna ...............................

Nr.
crt.

0

Denumirea
obiectivului
de investitie

1

Numar

Executant

contract

Valoare

contract

Total sum e
solicitate de

la bugetul de

2

3

Sume
alocate de la
bugetul de

stat la data de
………

stat

5

6

4

Solic itari în
luna în curs

Sumele primite

7

8

drept finantate
de la MDRT în
anul...............

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/ PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE A.D.I.

(L.S.)
......................

Viza

CFP

Director economic,
.....................

ANEXA nr. 4e
JUDETUL ............................................. .................
U.A.T./A.D.I.....................................................

DECONT JUSTIFICATIV

privind utilizarea sumelor primite de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru finantarea
Subprogramului privind reabilitarea, modernizarea si/sau repararea cladirilor destinate unitatilor scolare, care sunt
proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale în
luna ...............................

Nr.
crt.

0

Denumirea
obiectivului
de investitie

1

Numar

Executant

contract

Valoare

contract

Total sum e
solicitate de

la bugetul de

2

3

Sume
alocate de la
bugetul de

stat la data de
………

stat

5

6

4

Solic itari în
luna în curs

Sumele primite
drept finantate
de la MDRT în
anul...............

7

PRIMAR/PRESEDINTE CONSILIUL JUDETEAN/PRESEDINTE CONSIL U DE ADMINISTRATIE A.D.I.

(L.S.)
......................

Viza

CFP

Director economic,
....................

8

