
GUVERNUL   ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta Guvernului                           

nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a 
unor baze sportive din spatiul rural

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

  Guvernul României adopta  prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului 
de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, 
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I,   . 78 din 27 ianuarie 2006, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile 
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urm    :

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4)  in Constitutia României, 
republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii unui cadru cât mai adecvat 
pentru finantarea proiectelor eligibile din cadrul Programului  de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural instituit conform Ordonantei 
Guvernului nr. 7/2006.

Urgenta este justificata si de faptul ca Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural se finalizeaza în anul 2012, 
iar bugetul alocat pentru acest program poate fi anulat daca sumele aprobate nu se 
deconteaza beneficiarilor pâna la sfârsitul acestui  an.

Amânarea adoptarii prezentei ordonante de urgenta ar avea consecinte 
negative asupra derularii proiectelor care fac obiectul Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, în contextul crizei  economice 
actuale.

Având în vedere ca aceste elemente vizeaza interesul p   ic si constituie 
situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata, se impune 
aprobarea actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acesteia cu 
celeritate.



1. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

2. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11),  
care va avea urmatorul cuprins:

Art. II

PRIM-MINISTRU,

    

„(1) Finantarea Programului se face din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, în l  ita sumelor aprobate anual cu 
aceasta destinatie, de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale 
beneficiare, de la bugetele consiliilor judetene si di  alte surse de finantare legal 
constituite.

(2) În vederea întocmirii deschiderilor de finantare,  onsiliile locale transmit 
solicitarea la consiliile judetene, care transmit, în     centralizat, Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului solicitarile de finantare pentru obiectivele incluse 
în Program. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului vireaza consiliilor 
judetene, prin ordin de plata, sumele pentru lucrarile realizate. Consiliile judetene 
transfera lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele de investitii 
nominalizate în listele întocmite si aprobate prin ordin al ministrului dezvoltarii 
regionale si turismului.”

„(11) Consiliile judetene, cu consultarea consiliilor locale implicate, vor 
asigura:

a) identificarea si propunerea altor surse de finantare, care sa completeze 
sumele de la bugetul de stat, altele decât cele prevaz    la alin. (1), si care sa 
contribuie la urgentarea realizarii lucrarilor;

b) asistenta tehnica de specialitate pentru consiliile locale de catre personalul 
de specialitate din cadrul consiliului judetean, la cererea acestora.”

- În termen de 30 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante 
se vor actualiza Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernul                                            
nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvolta   a infrastructurii si a unor 
baze sportive din spatiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si 
functionare a Comisiei privind determinarea oportunita ii proiectelor, aprobate prin 
Hotarârea Guvernului  nr. 602/2006. 

VICTOR-VIOREL PONTA
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