ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 14 din 24 aprilie 2012
pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la
Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
Cu modificările și completările aduse de :
- Legea nr. 21 din 4 martie 2013;

ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sub sancţiunea
nulităţii absolute, nu mai pot fi încheiate contracte cu executanţii de lucrări, prestatorii de
servicii şi furnizorii finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, cu excepţia celor pentru care a
fost comunicat rezultatul procedurii anterior datei de intrare în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile contractelor de servicii de dirigenţie de
şantier/consultanţă aferente contractelor de lucrări încheiate anterior intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi nici celor pentru care a fost comunicat rezultatul procedurii
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 2
(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Mediului şi Pădurilor sunt
obligate să se încadreze în limitele aprobate prin legile bugetare anuale în privinţa proiectelor
prioritare finanţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare.
(2) Beneficiarii pot primi şi înregistra facturi aferente situaţiilor de lucrări executate şi
recepţionate, serviciilor prestate şi recepţionate, precum şi bunurilor livrate şi recepţionate, iar
plata aferentă acestora va fi efectuată potrivit prevederilor contractuale iniţiale.
ART. 3
(1) Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 105/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 25
noiembrie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.
(2) Valoarea totală actualizată a fiecărui proiect din cadrul Programului naţional de
dezvoltare a infrastructurii nu poate depăşi valoarea creditelor bugetare prevăzute în anexa la
prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. 4
(1) Toate obligaţiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum prevăzute în
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, rămân în sarcina consiliului local sau a consiliului judeţean, de la data
preluării acestora de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la
predarea acestora către beneficiarii finali, cu excepţia celor referitoare la organizarea şi
efectuarea lucrărilor în punctele de lucru.
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(2) Executanţii au obligaţia ca în perioada execuţiei lucrărilor să respecte prevederile art. 40
alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completăţile
ulterioare.
(3) Obiectivele de investiţii, respectiv sectoarele de drum la care nu au început lucrările de
construcţie, preluate în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice de la beneficiarii finali se retransmit în administrarea unităţilor
administrativ-teritoriale.
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