
V

PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea completarea unor acte normative ^i 
pentru stabilirea unor mSsuri financiare in domeniul unor programe 

gestionate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

Administrafiei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr. 18/2009 privind 

cre§terea performantei energetice a blocurilor de locuin^e, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 155 din 

12 martie 2009, aprobata cu modific^i §i complete prin Legea 

nr. 158/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, aiineatul (4) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins;
„(4) LucrMle de interven{ie pentru cre§terea performan^ei 

energetice a blocurilor de locuin^e prevazute la alin. (3), amplasate in 

municipiul Bucure^ti, se autorizeaza in condiliile prevazute de Legea 

nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrmlor de constructii, 
republicata, cu modific^ile §i completmle ulterioare, fara perceperea 

taxelor prev^ute de aceasta.”
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2. La articolul 2, literele a^) si a^) se modifica vor avea 

urmatorul cuprins:
„a^) anvelopa ~ sistem constructiv de mchidere perimetralS a 

unei cladiri, compus din fa^ada - parte vitrata parte opaca, inclusiv 

balcoane, logii altele asemenea, sistemul de acoperire tip terasa sau 

invelitoare, precum ^i plan^eu peste subsol, dupa caz;
a^) asociafie de proprietari - persoana juridica fea scop lucrativ, 

constituitain condi^iile Legii nr. 196/2018 privind infiinlarea, organizarea §i 
flmctionarea asocia^iilor de proprietari ^i administrarea condominiilor, cu 

modific^le ulterioare, §i ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile ulterioare;”

3. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins;
„b) hotar^ea privind inscrierea m programul local, adoptata in 

adunarea generala, in condi^iile art. 51 din Legea nr. 196/2018, cu 

modificarile ulterioare, insofita de tabelul nominal din care sa rezulte 

acordul scris al acestora;”

4. La articolul 11, alineatul (2^) se abroga.

5. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4) cu urmatorul cuprins;
„(4) Prin programul national multianual privind cre^terea 

perfonnantei energetice a blocurilor de locuinte, din fondurile prevazute la 

alin. (1) lit a) se finanteaza executarea lucr^lor de interventie pentru:
a) blocurile de locuinte in care sunt infiintate asociatii de 

proprietari pentru apartamentele cu destinatia de locuinta aflate in 

proprietatea persoanelor fizice, inclusiv pentru apartamentele aflate in 

proprietatea persoanelor fizice declarate la Oficiul National al Registrului 

Comertului, ca sedii sociale de firma care nu desfa^oara activitate 

economica si au destinatia de locuinfa;
b) locuinte sociale celelalte unitafi locative, aflate in 

proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt 
amplasate in blocuri de locuinfe sau sunt locuinfe unifamiliale;

c) locuinte unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
inclusiv pentru locuinte unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice 

declarate la Oficiul National al Registrului Gome4uiui, ca sedii sociale de 

firma care nu desfasoara activitate economica si au destinatie de locuinta.”
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6. La articolul 13^ alineatul (4) se modifica §\ va avea 

urmatorul cuprins:
„(4) Pentru a putea accede la acest program de fman^are, 

hotararile asocia^iei de proprietari de a mandata autoritatea publica locala 

in vederea realizarii activitatilor/lucrMlor de interventie prevazute la alin, 
(1), precum §i cu privire la cota contributiei fiec^i proprietar la fondul 
de reparatii trebuie luate cu respectarea dispozitiilor art. 51 din Legea nr. 
196/2018, cu modificmle ulterioare.’’

7. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins
„Art. 15. - (1) Autorita^ile administratiei publice locale stabilesc, 

in cadrul programelor locale, necesarul de aloca^ii de la bugetul de stat 
pentru finan^area cotei-parji prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferent^ 

obiectivelor de investitii noi, respectiv blocurile de locuinte care vor 

beneficia de lucr^ de interven^ie in anul bugetar urmator si estimarile 

pentru urmatorii ani transmit programele locale Ministerului 
Dezvoltmi, Lucrarilor Publice §i Administra^iei, pana la data de 31 iulie 

a anului in curs.
(2) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administra{iei 

centralizeaza propunerile primite in anul in curs si in baza acestora 

fundamenteaza sumele necesare la bugetul de stat pentru finanjarea cotei- 

parji prevazute la art, 13 aiin. (1) lit. a) pentru anul urmator.
(3) Pentru obiectivele de investitii finantate prin programul 

national multianual privind cre§terea performan^ei energetice a blocurilor 

de locuin^e pentru care se incheie contracte de finantare multianuale, 
coordonatorii locali transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru 

finalizarea obiectivelor de investitii in situatia in care apar modificari ale 

valorilor transmise, precum dupa recepfia la terminarea lucr^ilor 

pentru a stabili valoarea finala a investitiei.”

8. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. - (1) In limita creditelor de angajament §i a creditelor 

bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie si a estimarilor pentru 

urmatorii 2 ani, prevazute in legea bugetara anuala, Ministerul 

Dezvolt^ii, Lucrarilor Publice §i Administratiei:
a) aproba, prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrmlor publice §i 

administratiei, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) §i (4), programul 
national, care cuprinde lista unitatilor administrativ-teritoriale si alocatiile 

de la bugetul de stat aferente cotei-par{i prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)
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pentru acestea, precum si blocurile de locuinte selectate din programele 

locale prevazute la art. 15 alin, (1);
b) incheie contracte de finan^are multianuaie cu coordonatorii 

locali, prin derogare de la prevederile art. 34 alin, (2) lit. h) §i alin. (3) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, in baza ordinului prevazut la lit. a), pe o perioada 

de maximum 3 ani bugetari, in limita creditelor de angaj ament aprobate 

§i a creditelor bugetare aprobate cu aceasta destina^ie, fara e§alonarea 

anuala a creditelor bugetare, care se inscriu cumulat pentru toata perioada 

de flnan^are. Pe durata de valabilitate a contractelor de finan^are, valoarea 

creditelor de angajament este egala cu valoarea creditelor bugetare.
(2) Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si 

administratiei prevazut la alin. (1) lit. a) se public^ pe pagina de internet 
a Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administratiei.

(3) In ftinctie de prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie 

in bugetul Ministerului Dezvol&ii, Lucrarilor Publice §i Administratiei prin 

legea bugetara anuala, sau in situatia in care coordonatorul local notifica 

Ministerului Dezvolt^i, Lucrarilor Publice §i Administratiei ca nu a 

receptionat obiectivul de investitii, in perioada de valabilitate a contractului de 

fmantare, durata contractelor de finantare prevazuta la alin. (1) lit. b) poate fi 
prelungita cu pma la maximum 2 ani bugetari,

(4) In vederea incheierii contractelor de finantare prevazute la 

alin. (1) lit. b), coordonatorii locali au obligatia sa transmita la solicitarea 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrmlor Publice §i Administratiei 
urmatoarele:

a) documentele prev^ute la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv 

expertiza tehnica, auditul energetic §i documentatia tehnico-economica;
b) certiflcatul de urbanism insotit de avizele si acordurile stabilite

prin acesta;
c) hotar^ea consiliului local privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici corespunzatori lucrarilor de interventie;
d) hotararea consiliului local privind aprobarea cotei de 

contributie proprie a autoritafilor administratiei publice locale in limita 

unei cote de maximum 30% din valoarea executarii lucrarilor de
interventie prevazute la art. 4;

e) hotararea consiliului local privind aprobarea cotei de 

contribufie a asociatiei de proprietari ce nu poate fi mai mica de 10% din 

valoarea executarii lucrarilor de inter\'entie prevazute la art. 4;
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f) contractul de mandat, precum si acordul scris al asociatiei de 

proprietari cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzatoare 

cotei de finantare ce revine acesteia.
(5) Pentru obiectivele de investitii noi, dupa incheierea 

contractelor de achizitie publica, coordonatorii locaii actualizeaza 

corespunzator devizul general, §i il transmit Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice §i Administratiei, insojit de contractele de achizi^ii 
publice, hot^area de consiliu local pentru aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici actualiza^i, autoriza^ia de construire.
(6) In baza documentelor prevazute la art. 15 alin. (3) transmise 

de catre coordonatorul local, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

§i Administra^iei poate modifica valoarea creditelor de angajament 

alocate in perioada de valabilitate a contractelor de finan{are, valoarea 

flnala a creditelor de angajament alocate prin ordin si prevazute in 

contractele de finanlare stabilindu-se in baza valorii finale a obiectivului 
de investitii determinata dupa receptia la terminarea lucrarilor, in baza 

devizului general actualizat si aprobat in conditiile legii.”

9. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 17. - (1) In baza contractelor de finanlare incheiate, 

coordonatorii locaii solicita Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

§i Administra^iei transferul sumelor aferente cotei-parfi prevazute la 

art. 13 alin. (1) lit. a) necesare pentru decontarea lucrmlor de interventie 

executate dupa data aprobarii programului national prevazuta la art. 16 

alin. (1) lit. a), pe baza deconturilor justificative, verificate §i aprobate 

conform legii, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor de interventie 

cu respectarea termenului de punere in func^iune §1 cu incadrarea in 

sumele rezultate in urma procedurilor de achizitie publica. Transferul 
sumelor se realizeaza in ordinea cronologica de im*egistrare a solicitarilor 

de transfer depuse de coordonatorii locaii, in limita creditelor bugetare 

anuale aprobate cu aceasta destinatie.
(2) Cu exceptiaprimului decont justificativ, plata fiectoi decont 

justificativ urmator este conditionata de prezentarea, de catre 

coordonatorul local, a extrasului de cont in copie, pentru certificarea 

efectumi platii integrale, catre executantul lucrarilor de interventie, a 

sumei aferente decontului justificativ precedent.
(3) In situatia in care solicifeile de transfer depa§esc 80% din 

creditele bugetare disponibile in anul in curs, prevazute in buget, se 
procedeaza astfel:
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a) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administratiei 

notifica coordonatorii locali cu care au fost incheiate contractele de 

finanjare prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) cu privirc la data-limita pana 

la care ace^tia mai pot depune solicitari;
b) Ministerul Dezvolt^ii, Lucr^ilor Publice §i Administratiei 

efectueaza transferurile catre coordonatorii locali in limita creditelor 
bugetare disponibile, in ordinea cronologica a depunerii solicitarilor;

c) in situatia in care dupa solicitarile depuse conform termenului 

prevazut la lit. a) se constata ca mai sunt sume disponibile, Ministerul 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administra^iei prelunge^ite termenul de 

depunere a solicitarilor pana la utilizarea integrala a creditelor bugetare 

aprobate cu aceasta destina{ie;
d) in cazul in care solicitarile depuse in termenele prevazute la 

lit. a) §i c) dep^esc sumele aprobate in bugetul Ministerului Dezvoltarii, 
Lucr^ilor Publice §i Administratiei cu aceasta destinatie, acestea se 

restituie coordonatorilor locali.
(4) Dup^ primirea notificarii prevazute la alin. (3) lit. a), 

coordonatorii locali dispun masurile necesare evitarii inregistrarii de 

arierate, respectiv sistarea lucrarilor de interven{ie sau continuarea 

acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
(5) In situa^ia suplimentarii creditelor bugetare, Ministerul 

Dezvoltarii, Lucr^ilor Publice §i Administratiei notifica coordonatorii locali 
cu privire la reluarea transferurilor de sume in condifiile alin. (1) §i (3).

(6) Dupa data notificarii prevazuta la alin. (3) lit. a), in situatiain 

care coordonatorii locali deconteaza sumele aferente cotei-parji prevazute 

la art. 13 alin. (1) lit. a) din surse proprii sau alte surse legal constituite, 
au dreptul sa solicite recuperarea acestora, dupa primirea notificmi 

prevazuta la alin. (5), de la Ministerul Dezvoltmi Lucrarilor Publice §i 
Administratiei, care transfera aceste sume in iimita creditelor bugetare 

aprobate ulterior in buget cu aceasta destinafie.”

10. La articolul 19, dupa litera b) se introduce o noua litera, 
lit. c), cu urmatorul cuprins:

„c) cuprinderea in bugetul propriu a sumelor aferente cotei-paifi 
prevazute la art. 13 alin. (1) lit, b), in baza contractelor de finantare 

incheiate in temeiul prezentei ordonante de urgenta.”
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11. La articolul 22, alineatul (1) litera c) se modifLca va avea 

urmatorul cuprins:
„c) asigura finaii{area executarii lucrarilor, in cota-parte prev^ta la 

art. 13 alin. (1) lit. a), precum §i finanlarea activitafilor/lucrarilor prevazute 

la art. 13^ alin. (1) in cota prevazuta la art. 13^ alin. (1) lit. a), in limita 

creditelor de angajament aprobate a creditelor bugetare aprobate cu 

aceasta destinatie in bugetul propriu;”

12. La articolul 22, alineatul (3) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„(3) Alocarea fondurilor publice in cota-parte prev^ta la art. 13 

alin. (1) lit. a) se asigura echilibrat pe jude^e, inclusiv pentru municipiul 

Bucure§ti, utilizand cel putin unul dintre urmatorii indicatori:
a) ponderea populaliei judetului/municipiului Bucuresti 

raportata la populatia totala a l^ii;
b) capacitatea financiara a unita{ilor administrativ-teritoriale, 

avand in vedere ponderea capacitalii unita^Jilor administrativ-teritoriale de 

a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de 

investilii;
c) ponderea num^ului de blocuri de locuinte care se incadreaza 

in prevederile programului, pentru care nu au fost executate lucrari de 

cre^tere a performantei energetice din totalul blocurilor de locuinte din 

unitateaadministrativ-teritoriala;
d) ponderea num^lui de locuinte unifamiiiale aflate in 

proprietatea persoanelor fizice care se incadreaza in prevederile 

programului pentru care nu au fost executate lucr^i de cre§tere a 

performanfei energetice din totalul locuinlelor unifamiiiale aflate in 

proprietatea persoanelor tizice din unitatea administrativ-teritoriala.”

13. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (4) cu urmatorul cuprins:
„(4) Dupa alocarea fondurilor publice confonn prevederilor alin. (3), 

alocarea in interiorul unui jude|, respectiv a municipiului Bucuresti se face 

echilibrat, utilizand cel pu^in unul dintre unnatorii indicatori:
a) capacitatea financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, 

av^nd in vedere ponderea capacitatii unita^ilor administrativ-teritoriale de 

a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de 

investidi;
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b) ponderea numarului de blocuri de locuinte care se incadreaza 

in prevederile programului, pentru care nu au fost executate lucrm de 

crestere a performantei energetice din totalul blocurilor de locuinte din 

unitatea administrativ-teritoriala;
c) ordinea de prioritate a blocurilor de locuinte stabilita de catre 

coordonatorii locali in baza criteriilor tehnice prevazute la alin. (2) prin 

programele locale, precum si ordinea de prioritate a locuin^elor unifamiliale, 
stabilita prin pozi|;ionarea in ordine cronologica a acestora.”

Art. n. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi se modifica §i se completeaza Normele metodologice de 

aplicare a Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 18/2009 privind cre§terea 

performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul 
ministruiui dezvoltarii regionale ^i locuintei, al ministrului fmantelor publice 

^i al viceprim-ministrului, ministrul administratiei §i intemelor, 
nr, 163/540/23/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 18/2009 

privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinfe, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 

12 martie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 158/2011, cu modific^ile si completmle ulterioare, precum si cu cele 

aduse prin prezenta lege, se va republicain Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, d^du-se textelor o noua numerotare.

Art. IV. - Articolul 50 din Legea locuintei nr. 114/1996, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 

31 decembrie 1997, cu modific^ile ^i completarile ulterioare, se modifica 

§i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 50. - (1) Finantarea locuintelor sociale se asigura din 

bugetele locale, in limitele prevederilor bugetare aprobate anual, ale 

consiliilor locale, in care scop se instituie o subdiviziune de cheltuieli 
distincta in aceste bugete,

(2) Statul sprijina constructia de locuinte sociale prin programul 

multianual de constructii locuinte sociale prin care transfera sume de la 

bugetul de stat, in limita creditelor de angaj ament §i a creditelor bugetare 

aprobate anual cu aceasta destinatie a estiinarilor pentru urmatorii 

3 ani, prevazute in legea bugetara anuala, Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice §i Administratiei.
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(3) Persoanele fizice §i agen^ii economici pot sprijini prin 

donatii sau contribu{ii construcjia de !ocuin{e sociale.
(4) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii 

bugetului de stat, autorita|ile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice §i Administraliei solicitarile cu obiectivele de investi{ii noi 
propuse a fi incluse in program si necesarul de sume pentru anul in curs 

si estimarile pentru urmatorii ani. Pentru obiectivele de investitii finantate 

prin program pentru care sunt incheiate contracte de finantare 

multianuale, autoritatile publice locale ale unita^ilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru 

flnalizarea obiectivelor de investi^ii in situatia in care apar modiflcari ale 

valorilor transmise initial, precum §i dupa receptia la terminarea lucrarilor 

pentru a stabili valoarea finala a investitiei.
(5) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administra^iei, 

centralizeaza propunerile transmise conform alin. (4) si in baza analizei 
proprii de specialitate, in limita creditelor de angajament si a creditelor 

bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie si a estimarilor pentru 

urmatorii 3 ani, prevazute in legea bugetara anuala, intocmeste lista de 
obiective propuse spre fmantare, lista care se aproba prin ordin al 
ministrului dezvoltmi, lucrarilor publice §i administratiei.

(6) In vederea transferarii sumelor alocate de la bugetul de stat, prin 

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) §i h) §i alin. (3) din Legea 

nr. 273/2006 privind finan^ele publice locale, cu modificmle ^i completarile 

ulterioare, se incheie contracte de finantare multianuale intre Ministerul 
Dezvolt^ii, Lucrarilor Publice §i Administratiei §i autoritatile publice locale 

ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, pe o perioada de 

maximum 4 ani bugetari, in limita creditelor de angajament aprobate §i a 

creditelor bugetare aprobate §i/sau estimate cu aceasta destinatie, fara 

e^alonarea anuala a creditelor bugetare, care se inscriu cumulat pentru 

toatS perioada de finantare. Pe durata de valabilitate a contractelor de 

finantare, valoarea creditelor de angajament este egala cu valoarea 

creditelor bugetare.
(7) In functie de prevederile bugetare aprobate cu aceasta 

destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i 
Administratiei prin legea bugetara anuaia, sau in situafia in care 

beneficiarul notifica Ministerul Dezvolt^ii, Lucrarilor Publice 

Administratiei ca nu a recepfionat obiectivul de investitii in perioada de
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valabilitate a contractului de fmantare, durata contractelor de finanjare 

prevazut^ la alin.(6) poate fi prelungita pana la maximum 2 ani bugetari.
(8) In baza documentelor prevazute la alin. (4) transmise de catre 

autoritafile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administratiei 

poate modiflca valoarea creditelor de angajament alocate in perioada de 

valabilitate a contractelor de finantare, valoarea fmala a obiectivului de 

investi|ii determinata dupa receptia la terminarea lucrarilor, in baza 

devizului general actualizat si aprobat in condiliile legii, conducand la 

stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate prin ordin si 
prevazute in contractele de flnantare flind modificate corespunzator.

(9) Mecanismul de fmanfare, documentele care trebuie transmise 

de autoritatile publice locale ale unitafilor/subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale, categoriile de lucrari si cheltuielile care se finanteaza, 
modalitatea de transfer a fondurilor de la bugetul de stat, monitorizarea 

utiliz^ii sumelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare ale 

programului multianual de constructii locuinte sociale/locuinte de 

necesitate.
(10) Autoritafile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale raspund de organizarea si derularea procedurilor de 

atribuire a contractelor de achizitie publica de bunuri/servicii/lucrari, in 

conformitate cu prevederile legale §i cu obligatiile din contractele prevazute 

la alin. (6), precum de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de 

stat prin program potrivit destinafiei pentru care au fost alocate.
(11) Autoritatile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale au obligatia sa transmita Ministerului Dezvolt^ii, 
Lucrarilor Publice §i Administratiei toate documentele necesare monitoriz^i 

si finanf^ii prin program a obiectivelor de investitii si sunt responsabili pentru 

realitatea, exactitatea §i legalitatea datelor prezentate.”

Art. V. - (1) In vederea respectarii caracterului multianual al 
programului de constructii locuinte sociale finanfatin baza Legii locuintei 
nr. 114/1996, republicata, cu modiflcmle ^i completarile ulterioare, §i ale 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 

locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
1.275/2000, cu modificarile §i completarile ulterioare, se pot incheia 

contracte de fmantare multianuale cu autoritatile publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de 

locuinfe incluse in program la data intrmi in vigoare a prezentei legi,
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pentru a asigura finalizarea blocurilor de iocuinfe cuprinse in program, in 

limita creditelor de angaj ament aprobate.
(2) Pentru blocurile de locuinte incluse in programul prev^zut la 

alin. (1), in vederea incheieiii contractelor de finan^re multianuale, autoritatile 

publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit 

Ministerului Dezvoltarii, Lucrmlor Publice si Administratiei, in termen 

de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, necesarul de 

fonduri de la bugetul de stat pentru linalizarea blocurilor de locuinte.”

Art. VI. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi Normele metodoiogice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii locuinjei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 1.275/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificMle si complet^ile 

ulterioare, se modifica §i se completeaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. Vn. “ Ordonanta de urgenja a Guvemului nr. 74/2007 privind 

asigurarea fondului de locuin{e sociale destinate chiria§ilor evacuati sau 

care urmeaza a fi evacuaji din Iocuin|eIe retrocedate fo§tilor proprietari, 
aprobata cu modificari si completari prin Legea 84/2008, , publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 6., alineatui (2) se moditica si va avea 

urmatorui cuprins:
„(2) Finanfarea programului multianual de investitii in 

construcfia de locuinfe sociale se asigura din transferuri de la bugetul de 
stat, in limita creditelor de angajament §i a creditelor bugetare aprobate 

anual cu aceasta destinatie §i a estimarilor pentru urmatorii 3 ani, 
prevazute in legea bugetara anuala, Ministerului Dezvoltari, Lucrarilor 

Publice si Administratiei, din bugetele locale in limita sumei prevazute cu 

aceasta destina^ie, precum §i din donafii §i contributii de la persoane fizice 

§i juridice efectuate conform prevederilor legale in vigoare.”

2. La articolul 6, dupH alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alin. (6) cu urmatorul cuprins:
„(6) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, in 

condiliile legii, urmatoarele:
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a) contravaloarea cheltuielilor lucr^ilor de constructii-montaj, 
inclusa in valoarea totala a devizului general, cu exceptia cheltuielilor 

aferente racordarii la retelele de publice;
b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor 

tehnologice §i functionale care necesita montaj, din care se deconteaza 

exclusiv cheltuielile efectuate pentru achizitia urmatoarelor: ascensor, 
centrala termica de bloc, de scara, sau de apartament, dupa caz, in fimctie de 

cel mai eficient sistem identificat prin documentalia tehnico-economica 

aprobata in conditiile legii, cu echipamentele necesare funclion^ii acesteia.
c) cheltuieli diverse §i neprevazute, fara a depasi suma alocata de 

la bugetul de stat in baza contractului de finantare.”

3. Articolul 7 se modiflca si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - (1) In termen de 30 de zile de la data intr^ii in vigoare a 

legii bugetului de stat, autorita|;ile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale transmit Ministerului Dezvol&ii, Lucrarilor Publice 

§i Administratiei solici&ile cu obiectivele de investitii noi propuse a fi 
incluse in program, necesarul de sume penta anul in curs si estimMle pentru 

urmatorii ani, conform modelului prevazut in anexa nr. 1. Pentru obiectivele 

de investilii finanfate prin program pentru care sunt incheiate contracte de 

finantare, autoritatile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale transmit solicitarea cu necesarul de sume pentru 

finalizarea obiectivelor de investilii in situa^ia in care apar modificari ale 

valorilor transmise precum si dupa receptia la terminarea lucrarilor pentru a 

stabili valoarea finala a investitiei, conform modelului prev^ut in anexa nr, 1.
(2) Ministerui Dezvoltarii, LucrMlor Publice si Administrajiei 

centralizeaza propunerile transmise conform alin. (1) §i in baza analizei 
proprii de specialitate in limita creditelor de angajament §i a creditelor 

bugetare aprobate anual cu aceasta destinatie si a estimarilor pentru 

urmatorii 3 ani, prevazute in legea bugetara anuala, intocme§te lista de 

obiective propuse spre tlnanfare, lista care se aproba prin ordin al 
ministrului dezvoltmi, lucrarilor publice si administraliei.

(3) Pentru obiectivele de investi{ii nou-introduse in program, autoritatile 

publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in vederea 

incheierii contractelor de finanjare multianuale prevazute la art. 10 au 

obiigafia sa transmits la solicitarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor 

Pubiice Administra{iei urmatoarele documente sau acte justificative:
a) pentru obiective de investitii noi: documentatiile tehnico- 

economice, intocmite in conditiile legii, aprobate §i fmantate de
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autoritatile publice locale ale unita^ilor/subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale;
b) ceitificatul de urbanism insotit de avizele si acordurile stabilite

prin acesta;
c) hotar^ea consiliului local privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici;
d) hot^area consiliului local privind aprobarea cheltuielilor ce 

nu se fmanfeaza de la bugetul de stat.
(4) Pentru obiectivele de investilii in continuare, finan^ate 

anterior introducerii in program din alte surse de fman^are, autoritalile 

publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in 

vederea incheierii contractelor de finantare multianuale au obligalia sa 

transmita Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrafiei 

urmatoarele documente sau acte justificative:
a) autoriza^ia de construire valabila;
b) documente care sa prezinte stadiul fizic realizat^ valoarea 

actualizata a restului cheltuielilor necesare pentru fmalizarea obiectivului 
de investitii;

c) contractele de achizifii publice care au fost incheiate, inclusiv 

actele adilionale incheiate, dupa caz.”

4. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.6 

alin.(6), autoritalile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale deschid conturi la unita^i ale Trezoreriei Statului, 
conturi de venituri bugetare in care vor fi virate sumele aferente alocate 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice §i Administratiei.
(2) Ministerul Dezvoltarii, Lucr^lor Publice §i Administratiei 

vireaza prin ordin de platS sumele alocate catre autorita^ile publice locale ale 

unitafilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conturile de venituri 
bugetare deschise la Trezoreria Statului, conform prevederilor alin. (1),

(3) Autoritatile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale raspund de organizarea si derularea procedurilor 

de atribuire a contractelor de achizitie publica de bunuri/servicii/lucrari, 
in conformitate cu prevederile legale .^i cu obligatiile din contractele 

prevazute la art. 10 alin. (1), precum si de modul de utilizare a sumelor 

alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinatiei pentru care 
au fost alocate.
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(4) Autoritatile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale au obligatia sa transmita Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Administratiei toate documentele 

necesare monitorizarii si finanf^ii prin program a obiectivelor de 

investi{ii si sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea si legalitatea 

datelor prezentate.”

5. La articolul 9, alineatul (2) se abroga.

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. 

e) §i h) ^i alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in baza ordinului prevazut 

laart.7 a]in.(2), se incheie contracte de finantare multianuale intre 

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administra|iei si autoritatile 

administrajiei publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale, pe o perioada de maximum 4 ani bugetari, in limita creditelor 

de angajament aprobate §i a creditelor bugetare aprobate si/sau estimate 

cu aceasta destinatie, fara esalonarea anuala a creditelor bugetare, care se 

inscriu cumulat pentru toata perioada de finantare. Pe durata de 

valabilitate a contractelor de finantare, valoarea creditelor de angajament 

este egala cu valoarea creditelor bugetare.
A

(2) In functie de prevederile bugetare aprobate cu aceasta 

destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i 
Administratiei prin legea bugetara anuala, sau in situatia in care 

beneficiarul notifica Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei ca nu a receptionat obiectivul de investifil in perioada de 

valabilitate a contractului de finanfare, durata contractelor de finantare 

prevazuta la alin, (1) poate fi prelungita cu pana la maximum 2 ani.
(3) In baza documentelor prev^ute la art. 7 alin, (1) transmise 

de catre autoritafile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvolt^i, Lucrarilor Publice si 
Administratiei poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate 

in perioada de valabilitate a contractelor de finantare. Valoarea finala a 

obiectivului de investitii se determina dupa recepfia la terminarea 

lucr^ilor, in baza devizului general actualizat aprobat in conditiile legii, 
conducand la stabilirea valorii finale a creditelor de angajament alocate 

prin ordin si prevazute in contractele de finanfare, care se modifica 

corespunzator.
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(4) Pentru obiectivele de investitii nou-introduse in program, 
dupa incheierea contractelor de achizi^ie, autoritatile publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor 

corespunzator devizul general il transmit Ministerului Dezvoltarii, 
Lucr^rilor Publice si Administratiei, insotit de contractele de achizilii 

publice, hotararea consiliului local pentru aprobarea indicatorilor tehnico- 

economici actualizati si autorizatia de construire.
(5) In baza contractelor de fmantare incheiate, autoritafile 

publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

solicita Ministerului Dezvolt^ii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

transferal sumelor prevazute la art. 6 alin. (6) necesare pentru decontarea 

bunurilor/serviciilor/lucrarilor executate dupa data aprobarii listei 
prevazute la art. 7 alin. (2), conform modelului prevazut in anexa nr. 2. 
Transferal sumelor se realizeaza in ordinea cronologica de inregistrare a 

solicitarilor de transfer depuse de autoritatile publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, in limita creditelor 

bugetare anuale aprobate cu aceasta destinatie.
(6) In situa^ia in care documenta{iile transmise de autoritatile 

publice locale ale unitalilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale §i 
inregistrate la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 
in vederea decontarii nu sunt complete §i conforme cu prevederile legale 

§!i/sau necesita clarificari, se comunica autoritatilor publice locale ale 

unitalilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, observatiile §i/sau 

propunerile necesare modificarii/completarii acestora, cu precizarea ca 

solicitarea de transfer revizuita cu modificarile/completarile ulterioare 

aduse documentatiei initiale va primi un nou numar de inregistrare fiind 

considerata solicitare noua.
A

(7) In situajia in care solicitude de transfer dep^esc 80% din 

creditele bugetare disponibile in anul in curs, prev^ute in buget, Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei procedeaz^ astfel:

a) notifica autoritatile publice locale ale unita{ilor/subdiviziuniior 

administrativ-teritoriale beneficiare ale contractelor de flnantare
9

prevazute la alin. (1) cu privire la data-limita pana la care ace§tia mai pot 

depune solicitari, data-limita fiind considerata data la care solicitarea de 

transfer s-a inregistrat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei;

administrativ-teritoriale actualizeaza

b) efectueaza transferurile catre autoritafile publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in limita creditelor 

bugetare disponibile, in ordinea cronologica a depunerii solicitarilor;
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c) in situajia in care dupa solicitarile depuse cu respectarea 

termenului prevazut la lit. a) se constata ca mai sunt sume disponibile, 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrmlor Publice Administratiei, prelunge§te 

termenul de depunere a solicitarilor pana la utilizarea integrala a creditelor 

bugetare aprobate cu aceasta destinatie;
d) in cazul in care solicitarile depuse in termenele prev^te la 

lit. a) si c) depasesc sumele aprobate in bugetul Ministerului Dezvol&ii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei cu aceasta destinatie, acestea se restituie 

autoritajilor publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ- 

teritoriale.
(8) Dup§ primirea notificMi prevazute la aiin, (7) lit. a), autoritatile 

publice locale ale unitafilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale dispun 

masurile necesare evitarii inregistrmi de arierate, respectiv sistarea 

livrMi de bunuri, prestarea de servicii, execufia de lucrari sau continuarea 

acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite.
(9) In situatia suplimentmi creditelor bugetare, Ministerul 

Dezvoltarii, LucrMlor Publice si Administratiei notifica autoritatile 

publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriaie cu 

privire la reluarea transferurilor de sume in conditiile alin. (5) si (7).
(10) Dupa primirea notificarii prevazuta la alin. (7) lit. a), in 

situatia in care autoritatile publice locale ale unitafilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale deconteaza sumele aferente contributiei de la 

bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul 
sa solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 

Publice si Administratiei, conform modelului prevazut in anexa nr.3, care 

transfera aceste sume in limita creditelor bugetare aprobate ulterior in 

buget cu aceasta destinatie.
(11) Autorita(ile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1), in baza contractelor de 

finantare incheiate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, cuprind in 

bugetul propriu surnele aferente contributiei de la bugetul local estimate 

in func^ie de graficele de executie a livrmi de bunuri, prestarii de servicii, 
executiei de lucrari.

(12) Pentru monitorizarea utilizarii sumelor alocate de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei, cu destina{ia fmanjarii cheltuielilor prevazute in 

contractele de finanlare multianuale, autoritatile publice locale ale 

unitafilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale transmit Ministerului 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Administrafiei justificarea utiiizarii
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acestora pana la finalul fiecarui an bugetar, conform modelului prevazut 

in anexa nr. 4.
(13) Decontarea solicitmlor de transfer a sumelor necesare pentru 

bunurile achizilionate, serviciile prestate, lucrSrile executate, de catre 

Ministerul Dezvolt^ii, Lucr^ilor Publice §i Administraliei catre autoritatile 

publice locale ale unita|:ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este 

condidonata de justiflcarea utiliz^ii transferului anterior, prin transmiterea 

documentului al c^i model este prevent in anexa nr. 4.
(14) Finantarea programului multianual de investidi in 

constructia de locuinte sociale, are ca rezultate a^teptate realizarea de 

locuinle sociale pentru chiria^ii evacuab sau care urmeaza sa fie evacuad 

la nivelul intregii tari, iar indicatorii specific! sunt: indicatorii de rezultat 

care determina numarul de locuinte realizate in raport cu numarul 

solicit^ilor si indicatorii de eficienfa care determina costul/metru patrat 

de suprafata construita desfa^urata.
(15) La finalizarea obiectivului de investidi, autoritadle 

administrafiei publice locale ale unitadlor administrativ-teritoriale au 

obligada transmiterii la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administradei a procesului-verbal de recepde la terminarea lucrarilor, 
precum §i a datelor §i informadlor cu privire la obiectivul de investidi, 
conform modelului prev^ut in anexa nr. 5.

(16) Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administrafiei 

centralizeaza datele si informadile transmise conform alin.(13) si 
stabileste indicatorii de rezultate si de eficien(a in ceea ce prive^te 

construcfia de locuinte sociale, in vederea evaluarii performanlei acestuia, 
conform prevederilor legale in vigoare.”

7. Anexele nr. 1 - 5 se modifica § i vor avea urmatorul cuprins:
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Judejul Anexa nr. 1

Prim^ria.

,/dataNr,

SOLICITARE
de finan|are prin Programul de construcfii locuin^e sociale destinate chiria^ilor 

evacuafi a obiectivului investitii pentru
anul

- lei-

In continuareTip obiectiv Nou

Amplasamentul obiectivului de investi^ii 
propus

Cereri de locuin^e formulate de persoane 
§i/sau familii evacuate sau care urmeaza a fi 
evacuate din locuin^ele retrocedate in natura 
fo§tilor proprietari^^

Cereri solu|;ionate

Principalele capacitSti tehnice ale 
obiectivului de investi^ii - in unitS^i fizice^^

Valoarea totala a investi^iei, lei cu TVA'*^ 
conform hotarSrii consiliului local

Nr. hotar^ii consiliului local/ 
data...................

Nr. contract de servicii - proiect tehnic 
/data...................

Valoarea totals a contractului de servicii - 
proiect tehnic, inclusiv acte adilionale, lei cu 
TVA

Nr. contract de lucrari / data.

Valoarea totals a contractului de lucrSri, 
inclusiv acte aditionale, lei cu TVA

Valoarea totala decontata pentru obiectivul 
de investitii, lei cu TVA
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- buget de stat

“ buget local

Valoarea totala necesara pentru finalizarea/ 
realizarea obiectivului de investi^ii, lei cu 
TVA, din care:

- buget de stat total, din care:

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

- buget local

Stadiu fizic realizat %

Termen PIF (conform contract de lucrari 
acte adilionale)

Se bifeaza in spajiu corespunzator

De mendonat: nr. de cereri care se solufioneaza din fondul de locuinle sociale destinate 
chiria§ilor evacuati,

^^De exemplu:. Suprafafa construitS, suprafa^a desfa§urata, regim de maltime, num^r unitali 
locative, stadiul fizic.

Valoarea totals a investiliei este fortnatS din valoarea totala decontata §i valoarea totals 
necesarS pentm finalizarea obiectivului de investilii (pentru obiectivele de investilii In 
continuare este valoare totala a investifiei actualizatS)

Beneficiar

Unitatea administrativ-teritorialS 
Primar

Numele §i prenumele...............
Semnatura........
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Anesa nr. 2
Judepil...
Primarie,

Nr, ./data.

SITUATIE

privind necesarul de la bugetul de stat pentni 

decontarea lucrarilor §i a altor cheltuieli pentm obiectivu) de investifii " tn baza contractului de finantare nr. ./data.

-lei-
Situa^ii de 
lucrSri/alte 
cheltuieli 

solicitate la 
plats

Valoarea 
totals a 

cuntractului 
de finantare 

de la
bugetul de 

stat
inclusiv

TVA

Valoarea totals decontatS 
din contractul de finanfare 

pSnS la data prezentei 
solicitarii

Valoarea totals nedecontatS 
din contractul de finantare 

pSnS la data prezentei 
solicitSrii

Stadiul 
fizic 

realizat 
pans la 

data
solicitSrii

Sume
solicitate de 
la bugetul de 
stat, in limita 
contractului 
de finan^are 
inclusiv TVA

FacturS

Nr.
bugetcrt. bugetbuget

local,
inclusiv

TVA

buget
local,

inclusiv
TVA

de de Valoare
inclusiv

TVA
Nr./ Nr./Total stat,

inclusiv
TVA

Total Valoarea Emitentstat,
inclusiv

TVA
%data datS

0 - 1 2=3+4 3 4 5=6+7 6=1-3 87 9 10 11 12 13 14
1
2

TOTAL 0.00 0.00 0.00
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Subsemnatul , in calitate de reprezentant al 
le^i penale, cS lucrSrile/aite cheltufeli pentni care solicit transferul de la buget de stat a sumei de

, avand tlinctia de ......... . declar pe propria TSspundere, sub sancjiunea
(lei cu TV A) sunt executate/efectuate, receplionate §i 

se incadreazS in cheltuielile care se pot finanta de la bugetul de stat conform art.6 alin (6) din Ordonan^a de urgent^ a Guvemului nr.74/2007 privind asigurarea fondului 
de locuinle sociale destinate chiria^ilor evacuafi sau care urmeazS a fi evacuati din locuinlele retrocedate fo§tilor proprietari, aprobatS cu modificSri comple^ri prin 
Legea nr .84/2008, cu modificarile §i completarile ulterioare, nu au fost decontate prin aJte surse de finantare §i sunt responsabili pentru calitotea, exactitatea §i legal itatea 
datelor prezentate.

Beneficiar
Unitatea administrativ-teritoriaia 

Primar
Numele §i prenumele...................

Seninatura...................
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Anexa nr. 3
Judeful.......
Primarie......
Nr....... /data

SITUATIE
priviod necesarul de la bugetui de stat pentni 

decontarea lucrSrilor a aitor cheltuieli pentru obiectivul de investifii 
in baza contractului de flnantare nr......./data............. .

-lei-
Valoarea totals decontatS 

din contractul de 
finan^are

pans la data prezentei 
soHcitSrii

Nr. Valoarea 
crt. totals a 

contractului 
de tlnan^are 

de la
bugetui de 

stat, 
inclusiv 

TVA

Valoarea totals 
nedecontatS din 

contractul de f1nan(are 
pinS la data prezentei 

solicitarii

Situa^ii de 
lucrSri/alte 
cheltuieli 

solicitate la 
Plata

Factors Ordin de platS Sume
solicitate de 
la bugetui 
de stat, in 

limita
contractului 
de Unan^re 

inclusiv 
TVA

Stadiul 
fizic 

realizat 
pSnS la 

data
solicitarii

%

Total buget 
de stat, 
inclusiv 

TVA

buget
local,

inclusiv
TVA

Total buget 
de stat, 
inclusiv 

TVA

buget
local,

inclusiv
TVA

Nr,/ Valoarea Emitent Nr./ Valoarea,
inclusiv

TVA

Nr./ Valoarea
datS datadata

0 2=3+41 3 4 5=6+7 6=1-3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2

Total 0.000.00 0.00 0.00

Subseranatul, ,, m calitate de reprezentant al , avand ftmciia de
legii penale, ca lucrSrile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat a sumei de......

..........., declar pe propria raspundere, sub sanciiunea
(lei cu TVA) sunt executate/efectuate, recepponate §i 

se tncadreaza in cheltuielile care se pot finanta de la bugetui de stat conform art. 6 alin. (6) din Ordonanja de urgentS a Guvemului nr. 74/2007 privind asigurarea 
fondului de locuinje sociale destinate chiria^ilor evacuati sau care urmea^ a fi evacua^i din locuintele retrocedate fo§tilor proprietari, aprobatS cu modificSri si 
completari prin Legea nr.84/2008, cu modificarile §i completarile ulterioare, au fost decontate din bugetui local av&id in vedere prevederile art. 10 alin. (9) din



23

Ordonanta de urgen^a a Guvemului nr.74/2007 pentm Programiil de constnic^ii iocuin^e sociaie destinate chiria§ilor evacuati, cu modificarile §i corapletarile ulterioare
in baza notificSrii nr.............. transmisa de Ministeru) Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Administrafiei sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea si legalitatea

datelor prezentate.

Beneficiar,
Unitatea administrativ>teritoriaia.

Primar
Numele §i prenumele......

Semnatura........
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Jude|ul...
PrimSria

Aoesa nr. 4

./data.Nr.
SITUATIE

privind iucrSrile/alte cheltuieli realizate si decontate pentru obiectivul de investitii 
tn baza cootractului de finan^are nr....... /data.................

5?

-lei-
Contract de 

lucrSri/alte cheltuieli, 
inclusiv acte adi(ionale

Valoarea 
contractului 
de finaniare 
de la bugetu!

de stat, 
inclusiv TVA

Valoarea decontath in baza 
ultimei solicitSrii FacturS Ordin de plats Stadiu

fizic
realizat

Nr.
crt buget 

de stat, 
inclusiv 

TVA

buget
local,

inclusiv
TVA

%Nr./data Valoarea Total Emitent Nr,/data Valoarea Nr./data Valoarea

0 1 2 3 4 65 7 8 9 10 11 12
1.
2.
3.

Total:

Subsemnatul ., in calitate de reprezentant al , avSnd funcjia de.......................
legii penale, cS JucrSrile/serviciile/alte cheltuieli sunt executate/prestate/efectuate, receptionate |i decontate in suma de 
se pot flnanta de la bugetul de stat conform art. 6 aiin. (6) din Ordonanla de urgenJS a Guvemului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuin^e sociale destinate 
chiria^ilor evacua^ sau care urmea^ a fi evacuati din locuintele retrocedate fo§tilor proprietari, aprobatS cu modificSri §i compIetSri prin Legea nr.84/2008, cu 
modificarile §1 completarile ulterioare, si sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea si legalitatea datelor prezentate.

declar pe propria rSspundere, sub sancfiunea 
..............§i se mcadreaza in cheltuielile care

Beneficiar,
Unitatea adm ini strati v-teritorialS .

Primar
Numele §i prenumele......

Semnatura........
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Anesa nr. 5
Jude^ul.......................
Unitatea administrativ-teritoriala 

./ data...............Nr.

DATE $1 INFORMAjn necesare stabilirii Indicatorilor de performantS efidentS
finantet prin Programul de con$truc|ii locuin|e sodale destinate chiria$ilor evacua(i sau care urmeazS a fi 

evacuati din locuin^ele retrocedate fo^tilor proprietari
ai obiectivului de investitii

Data mceperii lucrari)or de executie:

Programul de constmctii locvunte sociale destinate chiria§ilor 
evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuin^ele retrocedate 
fogtilor proprietari

Nr. Capacitafi specifice realizatecit.

1. NumSr de cereri inregistrate la ruvelul UAT- ului
2. Numar de locuinje sociale destinate chiria^ilor evacuati 
realizate
3. Tip construclie

' realizare/extlnderea/reabilitarea/consolidarea/modemizarea 
locuintelor sociale destinate mchirierii persoanelor §i/sau fainiliilor 
evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuintele retrocedate 
in nature fo§tilor proprietari

4. Valoare alocata din bugetul local cu TVA - lei
5. Valoare alocatS din bugetul de stat cu TVA - lei1
6. Valoarea investiliei - lei
7. Raport intre contributii buget local si contributii buget de stat
8. Valoarea investi|iei - cap. IV cu TVA - lei
9. Suprafata cor^truita desf^urata mp
10. Cost/mp Scd, lei/mp

IVotS: Anexa se va completa pentni fiecare obiectiv de investifii tn fimctie de domeniul specific din care face parte, avandu-se tn vedere lucr§rile realizate pIna la data transmiterii anexei.
Se completeazS: reabilitare sau constructie nou5 
Se vor insuma alocarile anuale de la bugetul local.
Se vor insuma alocarile anuale de la bugetul de stat.
Cap. IV reprezin^ valoar^ inscrisa in cap. IV din devizul general.

Beaeficiar
Unitatea administrativ-terioriaia...............

Pre?edintele consiliu judetean / Primar
Numele prenumele............................

SemnStura..............
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Art. VIII. - (1) In vederea respectarii caracterului multianual al 
programului finantat in baza Ordonanjei de urgen^a a Guvemului 

nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuin{e sociale destinate 

chiria^ilor evacuafi sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele 

retrocedate fo§tiIor proprietari, aprobata cu modificari completari prin 

Legea nr. 84/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot 

incheia contracte de finan^are multianuale cu autoritatile publice locale 

ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care au blocuri de 

locuinte incluse in program la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
pentru a asigura finalizarea blocurilor de locuin^e cuprinse in program, in 

limita creditelor de angajament aprobate.
(2) Pentru blocurile de locuinte incluse in programul prev^t la alin. (1), 

in vederea incheierii contractelor de finan^are multianuale, autoritatile 

publice locale ale unitalilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale 

transmit Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice Administrafiei, in 

termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru finalizarea blocurilor de 
locuinfe.

Art. IX. - La articolul 8 alineatul (9') din Legea nr. 152/1998 

privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, 
cu modificarile si completmle ulterioare, dupa litera c) se introduce o 

noua litera, lit. d), cu urmatbrul cuprins:
„d) 10% din valoarea salariului net rezultat din salariul de baza 

minim brut pe tara garantat in plata, stabilit prin hotar&:e a Guvernului, in 

conditiile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, calculat conform legii, pentru 

situa^ia in care titularul contractului de inchiriere §i soful/sofia acestuia 

declara ca nu realizeaza venitiiri.”

Art. X. - (1) Pentra obiectivele de investifii incluse in Programul 
national multianual privind cre§terea performanfei energetice la blocurile de 

locuinfe derulat conform Ordonantei de urgenfa a Guvemului 
nr. 18/2009 privind cre§terea performanfei energetice a blocurilor de 

locuinfe, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 158/2011, cu 

modificarile si complet^iJe ulterioare, in Programul multianual de 

constructii locuinte sociale derulat conform Legii locuintei nr. 114/1996, 
republicata, cu modificMle si complet^le ulterioare, §i in Programul
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multianual de investi^ii m construc^ia de locuinte sociale derulat conform 

Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 74/2007, privind asigurarea fondului 
de locuin^e sociale destinate chiria§ilor evacuati sau care urmeaza a fi 
evacua{i din locuin^ele retrocedate fo§tilor proprietari, aprobata cu 

modificm si completari prin Legea nr. 84/2008, cu modific^ile si 
complet^ile ulterioare, care nu au fost finalizate, se pot transfera sume care 

se pot deconta de la bugetul de stat pentru lucrarile efectuate anterior 

incheierii contractului de finan^are multianual daca sunt nedecontate de 

beneficiar, in limita creditelor bugetare aferente anului in curs, conform 

contractului de finantare.
A

(2) In cazul in care autoritatile publice locale ale 

unitafilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale utilizeaza sumele 

transferate pentru realizarea obiectivelor de investitii prev^ute la art, I, IV,
' V, VII si VIII din prezenta lege, cu nerespectarea prevederilor legale sau 

contractuale, Ministerul Dezyolt^ii, Lucrarilor Publice §i Administratiei 
notifica autoritatile publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale cu privire la prevederile inculcate §i solicita 

restituirea in termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate 

necuvenit. Dupa expirarea acestui termen se percep dobanzi 
penalizatoare, in confomiitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonan^a 

Guvemului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie §i 
penalizatoare pentru obliga^ii bane^ti, precum §i pentru reglementarea 

unor masuri financiar-flscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 
43/2012, cu completMle ulterioare.

(3) In situa^ia in care autoritatile publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale nu restituie sumele 

decontate necuvenit in termenul stabilit, Ministerul Dezvolt^ii, Lucrarilor 

Publice ^i Administrabei solicita in scris directiilor generale regionale ale 

fmanfelor publice in a c^or raza teritoriala se afla beneficiarii respectivi 
sistarea aliment^ii atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat §i cu 

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

excep{ia pla^ilor pentm achitarea drepturilor salariale §i a contributiilor 

aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii precum si a 

sumelor provenite din diverse surse de finan{are pentru realizarea altor 

obiective de investitii. Alocarea §i utilizarea cotelor defalcate din impozitul 
pe venit §i a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentm 

echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate in conditiile altor acte 

normative, se mentin.
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(4) Dupa recuperarea sumelor de la autoritatile publice locale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice Administratiei le comunica in scris directiilor 

generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla 

beneficiarii respectivi, care dispune incetarea restricjiilor prevazute la 

alin, (3).
(5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor 

locale prin care se angajeaza sa achite sumele decontate necuvenit 

prevazute la alin. (2) §i in care se mentioneaza Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice §i Administratiei ca beneficiar al sumelor detaliile 

privind plata, directorii generali ai direcfiilor generale regionale ale 

finanlelor publice/directorul general al Direc^iei Generale Regionale a 

Finanjelor Publice Bucure§ti/§efii de administratie ai administra{iilor 

jude{ene ale finan^elor publice alimenteaza conturile acestora atat cu cote 

defalcate din impozitul pe venit, cat §i cu sume defalcate din unele venituri 
ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pana la nivelul 
sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit prevazute la 

alin. (2).
A

(6) In termen de doua zile lucratoare de la data alocarii sumelor, 
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta unita^ilor 

teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plata prin care achita 

sumele decontate necuvenit, prevazute la alin. (2), potrivit celor 

menlionate in cerere.
A

(7) In cazul in care ordonatorii de credite nu prezinta 

documentele de plata in tennenul prevSzut la alin. (6) sau in cazul in care 

acestea nu sunt intocmite potrivit destinatiei prev^ute la alin, (5), 
unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obliga{ia sa retraga din 

conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul 
pe venit, precum §i sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 

stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza 

cererii, corespunzatoare documentelor de plata neprezentate sau intocmite 

eronat. Unita^ile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligajia sa 

comunice de indata ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale 

sumele care au fost retrase §i motivele pentru care au fost retrase.

Art. XI. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i 
urbanismului, publicatain Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa 

cum urmeaza:
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1. La articolul 51 alineatele (1), (1^), (3) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(1) Activitatile de amenajare a teritoriului de urbanism, 

prevazute in prezenta lege, reprezinta acjiuni multianuale se flnan^eaza 

din bugetele locale ale unitajilor administrativ-teritoriale, ale 

subdiviziunilor administrative-teritoriale, din bugetul de stat in limita 

creditelor de angajament §i a creditelor bugetare aprobate anual cu aceasta 

destinatie §i a estimarilor pentru urmatorii 3 ani, prevazute in legea 

bugetar^ anuala, prin Ministerul Dezvoltmi, Lucrarilor Publice §i 
Administra^iei din venituri proprii ale persoanelor juridice §i fizice 

interesate in dezvoltarea unei localita^i sau a unei zone din cadrul acesteia, 
precum §i din alte surse legal constituite sau atrase.

(1^) Activitajile prevazute la alin. (1‘) lit. g), metodologiile de 

fundamentare a alocatiilor de la bugetul de stat, introducerea in program, 
derularea, implementarea, fman^area, modalitatea de transfer a fonduriior 

de la bugetul de stat, monitorizarea utiliz^ii sumelor in programul 

multianual privind finantarea elaborarii §i/sau actualizarii planurilor 

urbanistice generale ale locaiitafilor §i a regulamentelor locale de 

urbanism, precum si criteriile de prioritizare se aproba prin hotarare a 

Guvemului.

(3) Metodologiile de fundamentare a alocatiilor de la bugetul de 

stat, introducerea in program, derularea, implementarea, finantarea, 
modalitatea de transfer a fonduriior de la bugetul de stat, monitorizarea 

utilizarii sumelor, in programul multianual de realizare a harjilor de rise 

pentru cutremure §i alunecari de teren, precum si criteriile de prioritizare 

se aproba prin hot^afe a Guvemului.”

2. Dupa articolul 51 se introduce un articol nou, art. 51’, cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 51 . - (1) In vederea transferal i sumelor alocate de la 

bugetul de stat, prin derogare de laprevederiie art. 34 alin. (2) lit. e) §i h) 

alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modific^ile si completarile ulterioare, pentru flnan^area activitatilor §i 
programelor prevazute la art. 51 alin. (L) lit. g) si f), se incheie contracte 

de finantare multianuale mtre Ministerul Dezvdltarii Lucrmlor Publice §i 
Administrajiei si autbritalile administratiei publice locale ale consiliilor 

judetene, precum §i cu autoritatile administratiei publice locale ale 

municipiului Bucure^ti pe o perioada de maximum 4 ani bugetari, in
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limita creditelor de angajament aprobate si/sau estimate cu aceasta 

destinatie, fara esalonarea anuala a creditelor bugetare, care se inscriu 

cumulat pentru toata perioada de finan^re. Pe durata de valabilitate a 

contractelor de finan^are, valoarea creditelor de angajament de la bugetul 

de stat este egala cu valoarea creditelor bugetare.
(2) In func^ie de prevederile bugetare aprobate cu aceasta 

destinalie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i 
Administratiei prin legea bugetara anuala, sau in situafia in care 

beneficiarul notifica Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i 
Administratiei ca nu a receptionat documentafia de urbanism, respectiv 

harjile de rise, anterior expirmi termenului prevazut la alin. (1), durata 

contractelor de fmantare prevazuta la alin. (1) poate fi prelungita pana la 

maximum 2 ani bugetari.”

Art. XII. - In termen de 120 zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi se modifica §i se completeaza Normele metodologice 

privind finantarea elaborarii §i/sau actualizarii planurilor urbanistice 

generale ale localitatilor §i a regulamentelor locale de urbanism, aprobate 

prin Anexa nr. 2 la Hotararea Guvemului nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului general de urbanism, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificmle 

ulterioare, in vederea respectarii caracterului multianual al programul de 

fmantare.
A

Art. XIII. - (1) In vederea respectarii caracterului multianual al 
programului multianual privind finantarea elaborarii §i/sau actualizarii 

planurilor urbanistice generale ale localitatilor §i a regulamentelor locale 

de urbanism finanfat in baza Legii nr. 350/2001, cu modificarile §i 
completarile ulterioare si ale Normelor metodologice privind finantarea 

elaborarii §i/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale 

localitatilor §i a regulamentelor locale de urbanism, aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare, se pot incheia contracte de finanfare multianuale 

cu autoritatile adniinistratiei publice locale ale consiliilor judefene §i 
autoritatile administrafiei publice locale a municipiului Bucuresti care 

sunt incluse in program la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru 

a asigura fmalizarea planurilor urbanistice generale ale localitatilor §i a
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regulamentelor locale de urbanism cuprinse in program, in limita 

creditelor de angajament aprobate,
(2) In vederea incheierii contractelor de finantare multianuale, 

autoritatile administratiei publice locale subdiviziunile administrativ 

teritoriale, care sunt incluse in program si au primit finanfare de la bugetul 

de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea planurilor 
urbanistice generate ale localita^ilor §i a regulamentelor locale de 

urbanism il transmit autoritatilor administrafiei publice locale ale 

consiliilor jude^ene §i autoritatii administratiei publice locale ale 

municipiului Bucuresti, care le centralizeaza si le transmit Ministerului 

Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administrafiei, in termen de 60 de zile 

de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. XIV. - lii termen de 120 zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi se modifica §i se completeaza Metodologia privind 

fman^area de la bugetul de stat a bailor de rise natural pentru cutremure 

§i alunecari de teren, aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 932/2007, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 596 din 

29 august 2007, conform prevederilor prezentei legi, in vederea 

respectarii caracterului multianual al programul de finantare.
A

Art. XV. - (1) In vederea respect^i caracterului multianual al 
programului multianual de realizare a harfilor de rise pentru cutremure 

alunecari de teren fmantat in baza Legii nr, 350/2001 a Metodologiei 

privind finanfarea de la bugetul de stat a harjilor de rise natural pentru 

cutremure §i alunecari de teren, aprobata prin Hotararea Guvemului 

nr. 932/2007, se pot incheia contracte de fmantare multianuale cu 

autoritafile administratiei publice locale ale consiliilor judefene ^i 
autoritatii administratiei publice locale a municipiului Bucuresti care sunt 
incluse in program la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru a 

asigura finalizarea harfilor de rise pentru cutremure §i alunecari de teren 

cuprinse in program, in limita creditelor de angajament aprobate.
(2) In vederea incheierii contractelor de finantare multianuale, 

autoritatile administratiei publice locale §i subdiviziunile administrativ 

teritoriale, care sunt incluse in program si au primit finantare de la bugetul 

de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea harfilor de rise 

pentru cutremure §i alunecari de teren §i il transmit autoritatii 
administratiei publice locale a consiliilor judefene si autoritatilor 

administratiei publice locale ale municipiului Bucuresti, care le
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centralizeaz^ si le transmit Ministerului Dezvoltarii, Lucrmlor Publice §i 
Adniinistra{iei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi.

Art. XVI. - Pentru realizarea documenta^iilor de urbanism a 

h^rfilor de rise pentru cutremure §i alunecari de teren inciuse in 

programele prevazute la art. XI din prezenta lege, care nu au fost 
finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat 
§i pentru lucr^ile efectuate anterior incheierii contractului de fman^are 

multianuaP daca sunt nedecontate de beneficiar, in limita creditelor 

bugetare aferente anului in curs, conform contractului de fmanjare.

Art. XVII. - Sumele aferente unor plati efectuate de catre 

unitafile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru realizarea 

obiectivelor de investitii cu nerespectarea prevederilor legale §i 
contractuale, care se restituie de catre acestea, in conditiile legi, bugetului 
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice §i Administratiei, vor fi 
utilizate astfel:

a) in anul in care acestea au fost efectuate vor fi reconstituite 

plafile de casa la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea 

au fost constituite;
b) in anii urmatori celui in care acestea au fost efectuate, se 

evidentiaza in executie la titlul cheltuieli bugetare 85 i,PIatile efectuate in 

anii precedenti si recuperate in anul curent” cu semnul minus.

Art. XVIII. - (1) Dispozitiile art. IV, VII si XI intra in vigoare 

la data aprob^ii legii bugetare anuale pe anul urmator intrarii in vigoare 
a prezentei legi.

(2) Contractele de fiiiantare multianuaie prevazute la art. V 

alin. (1), art. VIII alin. (1), art. XIII alin. (1) si art. XV alin. (1) se incheie 

incepand cu data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. IV, VII si XI 

conform alin. (1), in limita creditelor de angajament aprobate.
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Art. XIX. - In tot cuprinsul Ordonan^ei de urgenta a Guvemului 

nr. 74/2007, privind asigurarea fondului de locuinfe sociale destinate 

chiria§ilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuaji din locuinlele 

retrocedate fo§tilor proprietari, aprobata cu modificari §i completari prin 

Legea nr. 84/2008, cu modificarile completarile ulterioare, sintagma 

„Comiliile locale §i Consiliul General al Municipiului Bucure§ti” se 

inlocuieste cu sintagma „autoritafile publice locale ale 

unitafilor/subdiviziumlor administrativ-teritoriale ” iar sintagma 

„Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice §i Locuir^elor” se 

inlocuie^te cu sintagma „Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice §i 
Administraiiei
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectareapr^vederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitu^ia 

Romdniei, republicatd.
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