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ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 63 din 30 octombrie 2012 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009  

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 

 

 

 

         Cu modificările și completările aduse de : 

- Legea nr. 238 din 15 iulie 2013; 

 

 

 

    ART. I 

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

 

           -------------------    se regăsesc în textul actului modificat 

 

    27. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, denumirea "Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 

Construcţii şi Economia Construcţiilor - INCERC Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-

INCERC". 

 

    ART. II 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot finanţa din bugetele locale, în limita fondurilor 

aprobate anual cu această destinaţie, lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe şi/sau a clădirilor rezidenţiale, în cadrul unor scheme de finanţare, fără ca, în 

acest scop, să se aloce fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri comunitare structurale ori de 

coeziune. 

    (2) Schemele de finanţare menţionate la alin. (1), aprobate prin hotărâre a consiliului local, cuprind 

cel puţin, dar fără a se limita la acestea: 

    a) categoriile de beneficiari eligibili; 

    b) categoriile de clădiri eligibile; 

    c) categoriile de activităţi eligibile; 

    d) cotele de cofinanţare care revin beneficiarilor eligibili; 

    e) modul de finanţare, parţială sau integrală, a categoriilor de lucrări de intervenţie. 

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale care dezvoltă scheme de finanţare în condiţiile alin. (1) 

şi (2), pot utilizaprevederile art. 7-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
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    (4) La elaborarea schemelor de finanţare se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 

construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare. 

    (5) Pentru clădirile cuprinse în schemele de finanţare prevăzute la alin. (1) şi (2), autorităţilor 

administraţiei publice locale le sunt aplicabile prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) şi n) şi alin. (2), 

coroborate cu art. 24^1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

    ART. III 

    (1) Modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică obiectivelor de 

investiţii pentru care, după caz, până la data intrării în vigoare a acesteia: 

    a) au fost publicate anunţurile de achiziţie publică de servicii pentru contractarea proiectării, 

respectiv pentru executarea lucrărilor de intervenţie, după caz; 

    b) au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare procedurile de atribuire pentru elaborarea 

documentaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

    c) au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de execuţie, respectiv au fost alocate 

fonduri de la bugetul de stat; 

    d) a fost emis ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru includerea în 

programul naţional. 

    (2) Pentru toate celelalte obiective de investiţii care nu se încadrează în condiţiile prevederilor alin. 

(1), inclusiv pentru cele care au fost cuprinse în programele locale, le sunt aplicabile prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

158/2011, cu modificările ulterioare. 

    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), coordonatorii locali vor înştiinţa asociaţiile de proprietari 

asupra prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi vor solicita actualizarea acordului acestora de 

înscriere/menţinere în programul local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă. În acest caz, hotărârea asociaţiei de proprietari va fi adoptată în adunarea 

generală, cu acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, însoţită de tabelul 

nominal din care să rezulte acordul scris al acestora. 

 

    ART. IV 

    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, coordonatorii 

locali finalizează identificarea şi inventarierea blocurilor de locuinţe, precum şi a locuinţelor 

unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice, realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-

1990. 

 

    ART. V 

    După alineatul (3) al articolului 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

 

--------------------  se regăseşte în textul actului modificat 
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    ART. VI 

    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

 

    ART. VII 

    În termen de 20 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice 

a blocurilor de locuinţe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al 

ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 

163/540/23/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 27 martie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător. 

 

    ART. VIII 

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 

blocurilor de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu 

modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în termen de 30 

de zile de la aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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