ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 59 din 20 iunie 2007,
actualizată, privind instituirea
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
Cu atualizările şi modificările aduse de :
- OUG nr. 108 din 10 octombrie 2007;
- Legea nr. 343 din 3 decembrie 2007;

ART. 1
Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se instituie Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, denumit în continuare Programul.
ART. 2
Scopul Programului îl constituie îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a calităţii vieţii în
localităţi.
ART. 3
Obiectivele Programului sunt creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi din localităţi şi apropierea
mărimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene prin dezvoltarea şi modernizarea
spaţiilor verzi din localităţi şi înfiinţarea de noi parcuri, scuaruri şi aliniamente plantate ori
reabilitarea celor existente.
ART. 4
Beneficiarii Programului sunt autorităţile administraţiei publice locale care aderă în mod
voluntar la Program şi care urmăresc extinderea suprafeţelor de spaţii verzi în localităţi.
ART. 5
(1) În vederea realizării Programului, beneficiarii depun la Ministerul Mediului şi Dezvoltării
Durabile proiecte care se analizează şi selectează, în vederea promovării pentru finanţare, de către
o comisie de analiză.
(2) Componenţa comisiei de analiză, modalitatea de lucru şi termenele de primire şi analizare a
proiectelor se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. 6
Proiectele selectate de comisia de analiză, potrivit prevederilor art. 5, precum şi sumele destinate
finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale
din domeniul mediului şi dezvoltării durabile.
ART. 7
(1) Proiectele prevăzute la art. 6 sunt finanţate din Fondul pentru mediu, conform Ghidului de
finanţare a Programului, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi dezvoltării durabile în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului poate fi asigurată din bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale.
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(3) Beneficiarii finanţărilor încasează sumele aprobate în baza cererii şi a contractului de
finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
(4) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării proiectelor se încasează de către
beneficiari în mod eşalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării lucrărilor, numai
pentru cheltuielile eligibile conform Ghidului de finanţare a Programului.
ART. 8
(1) Programul se aplică începând cu anul 2007 şi se va desfăşura pe o perioadă de 10 ani, cu
posibilitatea prelungirii acesteia.
(2) Pentru derularea Programului în anul 2007, se alocă din Fondul pentru mediu suma de
maximum 60.000.000 lei, în limita sumelor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli al
Administraţiei Fondului pentru Mediu.
(3) Cuantumul fondurilor alocate anual pentru realizarea Programului se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.
ART. 9
Realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se face cu
respectarea prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice.
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