NORME METODOLOGICE din 10 mai 2006
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare
a infrastructurii din spatiul rural
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006
CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
In sensul prevederilor art. 3 coroborate cu cele ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din
spatiul rural, se pot finanta de la bugetul de stat proiecte de investitii amplasate in:
a) comune;
b) sate ce apartin oraselor/municipiilor, precum si zone periurbane ale acestora din urma,
astfel cum sunt definite prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu completarile ulterioare, si prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si
dezvoltarii rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 143/610/2005 privind
definirea si caracterizarea spatiului rural.
ART. 2
(1) Beneficiarii directi ai Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural,
denumit in continuare Program, sunt autoritatile administratiei publice locale din spatiul
rural, care utilizeaza obiectivele de investitii realizate.
(2) Pentru desfasurarea proiectelor, unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia conform
legii.
(3) Primarul comunei/orasului/municipiului titulare/titular a/al proiectului are calitatea de
reprezentant legal.
(4) Responsabilul tehnic al proiectului se desemneaza prin dispozitie a primarului.
ART. 3
Obiectivele de investitii ce pot fi finantate in cadrul Programului trebuie sa vizeze unul
dintre urmatoarele domenii:
a) constructia/extinderea/modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale;
b) constructia/extinderea/modernizarea de platforme pentru deseuri;
c) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de canalizare a apei si/sau statii de
tratare a apelor uzate;
d) constructia/extinderea/modernizarea de sisteme de alimentare cu apa.
ART. 4
Finantarea proiectelor de investitii cuprinse in Program se asigura de la bugetul de stat prin
alocarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata cu aceasta destinatie bugetelor
locale, la care autoritatile administratiei publice locale beneficiare vor putea contribui cu
sume din bugetele locale ale acestora la finantarea lucrarilor respective.
CAP. II
Procedura de solicitare a contributiei financiare de la bugetul de stat
ART. 5
(1) Documentatia de solicitare a finantarii de la bugetul de stat se depune, in pachet inchis,
de catre reprezentantul legal si se inregistreaza la Biroul Comisiei privind determinarea
oportunitatii proiectelor, la adresa din municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, cod postal
011791, sectorul 1.

(2) Documentatia de solicitare a finantarii de la bugetul de stat trebuie sa contina
urmatoarele:
a) cererea de finantare pe suport hartie si in format electronic, potrivit modelului prezentat
in Ghidul de eligibilitate;
b) certificatul de urbanism;
c) extras din inventarul bunurilor apartinand domeniului public, aprobat prin hotarare a
Guvernului;
d) declaratie pe propria raspundere privind numarul de locuitori ai unitatii/unitatilor
administrativ-teritoriale si numarul de locuitori deserviti de proiect;
e) dovada depunerii cererii in vederea obtinerii acordului de mediu, daca este solicitat in
certificatul de urbanism;
f) certificatul fiscal de inregistrare a comunei/comunelor in care se mentioneaza codul
fiscal;
g) studiul de fezabilitate;
h) hotararea consiliului local al comunei/comunelor beneficiare privind aprobarea studiului
de fezabilitate al proiectului.
(3) Solicitantii trebuie sa completeze cererile de finantare in limba romana si sa le depuna
in doua exemplare: unul in original si unul in copie. Fiecare exemplar al cererii de finantare,
insotit de documentele justificative solicitate in formularul cererii, inclusiv studiul de
fezabilitate, va fi legat intr-un singur dosar, astfel incat sa nu permita detasarea si/sau
inlocuirea filelor. Dosarul va fi paginat in partea dreapta sus a fiecarei pagini, de la 1 la n, si
va contine un opis. Documentele justificative vor fi anexate in ordinea opisului, indicandu-se
numele de pagina la care se afla fiecare document.
(4) Exemplarul original va avea inscrisa pe coperta, in partea superioara dreapta,
mentiunea "ORIGINAL". Fiecare pagina va purta stampila rotunda "PRIMAR" al
comunei/orasului/municipiului solicitant si semnatura acestuia. Copiile documentelor la care
originalul nu se poate anexa vor purta stampila "Conform cu originalul".
(5) Exemplarul copie va avea inscris pe coperta, in partea superioara dreapta, mentiunea
"COPIE". Fiecare pagina va purta stampila "Conform cu originalul" si va fi semnata in
original de catre primar.
(6) Fiecare exemplar al cererii de finantare, incluzand documentele justificative, trebuie
introdus in cate un plic pe care se inscriu numarul de referinta al sesiunii de cereri de
proiecte, numele si adresa completa ale comunei/orasului/municipiului solicitante/solicitant,
denumirea proiectului, identica cu cea inscrisa in cererea de finantare. Pe fiecare plic se va
scrie cuvantul "ORIGINAL" sau "COPIE", dupa caz, in mod lizibil, cu litere majuscule si
diacritice.
(7) Solicitantul trebuie sa completeze cererea de finantare avand la baza instructiunile ce o
insotesc.
(8) Solicitantul va avea un exemplar complet al dosarului cererii de finantare, in afara
celor doua pe care le depune.
ART. 6
(1) Cererile de finantare se vor depune zilnic, de luni pana joi, intre orele 10,00-15,00.
(2) Comisia privind determinarea oportunitatii proiectelor, prin Birou si/sau Secretariat, isi
rezerva dreptul de a cere documente sau informatii suplimentare referitoare la conformitatea
documentelor din dosarul cererii de finantare.
CAP. III
Evaluarea si selectionarea proiectelor pentru care se solicita contributia financiara de la
bugetul de stat

ART. 7
Evaluarea si selectionarea proiectelor pentru care este solicitata contributia financiara de la
bugetul de stat se realizeaza de catre Comisia privind determinarea oportunitatii proiectelor,
denumita in continuare Comisia, constituita potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.
7/2006.
ART. 8
Comisia se organizeaza si functioneaza conform regulamentului de organizare si
functionare prevazut in anexa nr. 2.
ART. 9
(1) Comisia va evalua si va selectiona, pe baza raportului primit de la secretariat,
proiectele pentru care se solicita contributia financiara, in baza criteriilor de eligibilitate si
selectie stabilite in Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din
spatiul rural, elaborat si adoptat de Comisie, dupa cum urmeaza:
a) eligibilitatea proiectului;
b) eligibilitatea cheltuielilor.
(2) Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa fie intre 40.000 lei (RON) si 4.000.000
lei (RON), cu TVA.
(3) Data limita pentru finalizarea proiectelor selectate este de 18 luni de la data intrarii in
vigoare a hotararii Guvernului prin care se aproba acordarea contributiei financiare de la
bugetul de stat.
(4) Un beneficiar poate primi contributii financiare de la bugetul de stat, in cei 3 ani de
derulare a Programului, pentru cereri de finantare cu o valoare totala cumulata care sa nu
depaseasca suma maxima eligibila de 4.000.000 lei (RON), inclusiv TVA.
(5) Pentru acordarea contributiei financiare de la bugetul de stat vor fi luate in considerare
doar cheltuielile eligibile, asa cum sunt specificate in Ghidul de eligibilitate pentru
Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.
ART. 10
(1) Hotararile Comisiei privind cererile de finantare vor fi comunicate in scris solicitantilor
in termen de 15 zile de la data adoptarii.
(2) Proiectele declarate eligibile, dar care nu au fost finantate in sesiunea respectiva din
lipsa de fonduri, pot participa la urmatoarele sesiuni de finantare, dupa actualizarea valorilor
si a avizelor expirate, in limita sumei totale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 7/2006
pentru desfasurarea Programului.
ART. 11
(1) Conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2006, la
propunerea Cancelariei Primului-Ministru, in baza hotararilor Comisiei, sumele defalcate din
taxa pe valoarea adaugata se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale si pe proiecte
declarate eligibile si selectionate de catre Comisie si se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) In cazul in care, la finalizarea proiectului, costurile eligibile sunt mai mici decat costul
total aprobat prin hotararea Guvernului, diferenta se va restitui la bugetul de stat, la sursa de
unde au fost alocate sumele respective.
ART. 12
(1) Beneficiarul este obligat sa respecte criteriile de eligibilitate si de selectie inscrise in
cererea de finantare.
(2) Cererea de finantare depusa de beneficiar, in forma rezultata in urma verificarilor, cu
eventualele modificari si completari efectuate in cadrul procedurii de evaluare-selectare,
devine obligatorie pentru beneficiar.
(3) In situatia in care beneficiarul nu respecta prevederile legale privind finantele publice,
achizitiile publice si calitatea lucrarilor, Comisia, sesizata de autoritatile de control, solicita
Ministerului Finantelor Publice intreruperea finantarii si recuperarea sumelor platite.

(4) In cazul in care beneficiarul este pus, independent de vointa sa, in situatia de a nu mai
putea realiza proiectul pentru care i-a fost aprobata finantarea de la bugetul de stat sau o parte
din acesta, va informa imediat Comisia, care va analiza situatia creata. Pentru continuarea
proiectului cu modificarile intervenite, beneficiarul va adresa o noua cerere de finantare, care
va urma toate procedurile ce trebuie respectate in cazul inaintarii unei cereri noi.
(5) Orice demers publicitar efectuat de beneficiar in orice forma si in orice mediu trebuie
sa specifice ca proiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului Romaniei prin Program,
conform modelului prevazut in Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a
infrastructurii din spatiul rural.
(6) In maximum 6 luni de la publicarea hotararii Guvernului privind acordarea contributiei
financiare de la bugetul de stat, beneficiarul va organiza procedura de atribuire a contractului
de achizitie publica aferent proiectului si va informa Comisia asupra esalonarii platilor.
(7) Beneficiarii sunt obligati sa transmita Comisiei, prin secretariat, raportari trimestriale si
anuale privind situatia lucrarilor executate, respectiv stadiul fizic al obiectivelor de investitii
din cadrul Programului, situatia fondurilor alocate si a sumelor cheltuite.

