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ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 28 din 10 aprilie 2013, 

actualizată,  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 

 

 

 

Cu modificările și completările aduse de : 

- ..................... 

- OG nr. 19 din 28 iulie 2015; 

- OUG nr. 46 din 23 octombrie 2015; 

- OUG nr. 42 din 28 iunie 2016; 

 

    ART. 1 

     (1) Se aprobă Programul naţional de dezvoltare locală, program multianual, coordonat de 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, denumit în continuare program. 

    (2) Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate 

dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, 

social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, în conformitate 

cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - 

Reţeaua de localităţi, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru creşterea accesabilităţii la resurse şi a calităţii vieţii pentru toţi locuitorii 

României. 

    ART. 2 

     În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

    a) obiective de investiţii noi reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuţie este la 

nivelul documentaţiei tehnico-economice studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţie; 

    b) obiective de investiţii în continuare reprezintă acele obiective al căror stadiu de 

execuţie este cel puţin la nivelul documentaţiei tehnico-economice proiect tehnic; 

    c) obiectivele de investiţii incluse în program sunt obiectivele care au fost finanţate prin 

prezentul program în baza unui contract de finanţare sau au fost aprobate prin ordin al 

ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în cadrul programului, inclusiv cele 

preluate în program în baza art. 14 alin. (1) şi nu au avut încheiat contract de finanţare sau nu 

au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în 

cadrul programului. 

    ART. 3 

    Programul prevăzut la art. 1 este compus din următoarele subprograme: 

    a) Subprogramul "Modernizarea satului românesc"; 

    b) Subprogramul "Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor"; 

    c) Subprogramul "Infrastructură la nivel judeţean". 

    ART. 4 

    Iniţierea şi implementarea subprogramelor prevăzute la art. 3 vor fi detaliate în normele 

metodologice de aplicare a programului. 

    ART. 5 

    Beneficiarii programului sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de autorităţile 

administraţiei publice locale, respectiv comunele, municipiile, inclusiv subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale acestora, şi oraşele, inclusiv pentru satele componente ale 

acestora, judeţele, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru investiţiile realizate prin 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.   



 

2 
 

    ART. 6 

    Obiectivele de investiţii din cadrul programului se realizează pe terenuri şi/sau construcţii, 

după caz, aflate în proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în 

administrarea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

    ART. 7 

    (1) Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să se 

încadreze în cel puțin  unul din următoarele domenii specifice: 

    a) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de 

tratare a apei; 

    b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare 

a apelor uzate; 

    c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

    d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare; 

    e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, 

respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; 

    f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

    g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, 

respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre; 

    h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 

    i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, 

după caz; 

    j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive; 

    k) realizare/extindere/reabilitare/modernizare  a sediilor instituţiilor publice locale, precum 

şi a instituţiilor publice din subordine acestora; 

    l) construcția/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autoritățile 

publice locale ca instrument de punere în valoare a potențialului turistic local.  

    (2) Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează 

în cadrul fiecărui domeniu specific prevăzut la alin. (1) sunt stabilite prin normele 

metodologice de aplicare ale programului. 

    ART. 8 

   (1) Finanţarea programului se asigură din: 

    a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această 

destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 

    b) sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie; 

    c) alte surse legal constituite. 

    (2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, prin prezentul program, sunt surse de finanţare complementare pentru 

bugetele locale. 

    ART. 9 

     (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii programului 

transmit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice necesarul de sume 

pentru finalizarea obiectivelor de investiţii în continuare şi pentru obiectivele incluse în 

program pentru anul în curs şi estimările pentru următorii ani, în funcţie de graficul de 

execuţie, precum şi propunerile de obiective noi de investiţii propuse a fi incluse în program, 

după caz. 
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    (2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice centralizează propunerile 

transmise conform alin. (1) şi, în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi a 

analizei proprii de specialitate, şi în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare 

aprobate anual cu această destinaţie şi a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea 

bugetară anuală, întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin 

ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. 

    (3) Pentru obiectivele de investiţii nou-introduse în program, beneficiarii sunt obligaţi să 

transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice următoarele 

documente sau acte justificative: 

    1. pentru obiective de investiţii noi: documentaţiile tehnico-economice, întocmite în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii, aprobate şi finanţate de beneficiari, în conformitate cu obiectivele şi domeniile 

specifice ale programului, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare; 

    2. pentru obiectivele de investiţii în continuare, finanţate din alte surse de finanţare şi care 

nu au fost incluse în program: 

    a) autorizaţia de construire valabilă; 

    b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului 

cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii; 

    c) contractele de achiziţii publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiţionale încheiate, 

după caz. 

    ART. 10 

     (1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 

ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), se încheie contracte de finanţare multianuale între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi beneficiari, pe o perioadă de 

maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate 

şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se 

înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare. Pe durata de valabilitate a contractelor de 

finanţare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare. 

    (2) În funcţie de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie, durata 

contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 2 ani. 

    (3) Creditele bugetare aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1) se 

transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice aprobat cu această destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a 

solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor 

executate. 

    (4) În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile 

în anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

procedează astfel: 

    a) notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-

limită până la care aceştia mai pot depune solicitări; 

    b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în 

ordinea cronologică a depunerii solicitărilor; 

    c) în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se 

constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a 

creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie; 
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    d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele 

aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această 

destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor. 

    (5) După primirea notificării prevăzute la alin. (4) lit. a), beneficiarii dispun măsurile 

necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de 

servicii, execuţia de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal 

constituite. 

    (6) În situaţia suplimentării creditelor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice notifică beneficiarii cu privire la reluarea transferurilor de sume în 

condiţiile alin. (3) şi (4). 

    (7) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente 

contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să 

solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 

care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această 

destinaţie. 

    (8) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), în baza contractelor de finanţare încheiate în temeiul 

prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcţie 

de graficele de execuţie a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuţiei de lucrări." 

    ART. 10^1 

    (1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor 

legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică 

beneficiarii cu privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile 

calendaristice a sumelor decontate necuvenit. 

    (2) În situaţia în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul 

stabilit, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice solicită în scris 

Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe 

venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu 

excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente atunci când 

nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe 

venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 

bugetelor locale, care au fost sistate în condiţiile altor acte normative, se menţin. 

    (3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune 

încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (2). 

     (4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează 

să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) şi în care se menţionează 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ca beneficiar al sumelor şi detaliile 

privind plata, directorii generali ai direcţiilor generale regionale ale finanţelor 

publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti/şefii 

de administraţie ai administraţiilor judeţene ale finanţelor publice alimentează conturile 

acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor 

solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1). 

  (5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de 

credite ai bugetelor locale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele 

de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor 

menţionate în cerere. 
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       (6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul 

prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute 

la alin. (4), unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să retragă din conturile 

bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum şi sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au 

fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite 

eronat. Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligaţia să comunice de îndată 

ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase şi motivele 

pentru care au fost retrase. 

    ART. 11 

    (1) Beneficiarii răspund de organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor 

de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale şi cu obligaţiile din contractele 

prevăzute la art. 10, precum şi de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat 

prin program potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate. 

    (2) Beneficiarii au obligaţia să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a 

obiectivelor de investiţii şi sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor 

prezentate. 

    ART. 12 

    (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă beneficiarilor, la 

solicitarea acestora, sumele necesare finanţării realizării obiectivului de investiţii, în baza 

contractului de finanţare prevăzut la art. 10. 

    (2) În situaţiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu şi-a 

onorat în anii precedenţi obligaţiile de plată prevăzute în contractele de finanţare, din lipsa 

creditelor bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale, se pot transfera în 

anul curent şi sumele aferente cheltuielilor efectuate şi decontate de beneficiari. 

    (3) Pentru obiectivele de investiţii incluse în program, dar nefinanţate sau finanţate parţial 

din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume şi pentru lucrările 

efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual şi nedecontate de beneficiar, 

în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare. 

    ART. 13 

    (1) Programarea, coordonarea şi monitorizarea utilizării fondurilor alocate de la bugetul de 

stat în implementarea proiectelor de investiţii din program se fac de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

    (2) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună 

cu reprezentanţi cu atribuţii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat în 

Construcţii - I.S.C., pot efectua verificări prin sondaj pentru lucrările realizate la obiectivele 

de investiţii derulate prin program. 

    (3) Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, precum și 

reprezentanții consiliilor județene, după caz,  pot participa în comisiile de recepţie, în calitate 

de invitaţi. 

    ART. 14 

   (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se preiau în cadrul 

programului toate obiectivele de investiţii în continuare,  care au fost finanţate de la bugetul 

de stat în baza prevederilor: 

    a) Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea 

cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-

teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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    b) Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare; 

    c) Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor 

multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare pentru programul prevăzut la art. 2 alin. (1) 

lit. c). 

      (2) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la alin. (1) se pot finanţa cu 

respectarea prevederilor programului. 

    (3) În cadrul programului pot fi finanţate şi obiective de investiţii nou-introduse în 

program, definite potrivit art. 2, cu condiţia încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 

7. 

    ART. 15 

    Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările bugetare în bugetul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

    ART. 16 

    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se 

aprobă normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltării 

regionale şi administraţiei publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    ART. 17 

    La data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abrogă: 

    a) Hotărârea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea 

cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-

teritoriale cu resurse turistice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 

din 24 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; 

    b) Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a 

infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, 

    c) Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi 

finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare; 

    d) Hotărârea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului "Reabilitare şi 

modernizare - 10.000 km drumuri  de interes judeţean şi drumuri de interes local", 

implementat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010. 

 

OUG nr. 46 din 23 octombrie 2015 : 

 

    ART. II 

    Ordinele ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, precum şi contractele de 

finanţare multianuale, încheiate prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, se modifică în consecinţă. 

 
--------------------- 


