
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul și stabilirea unor măsuri financiare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. II punctul 2 din
Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în
Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 51 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 51 (1) Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute în prezenta lege,
se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat în
limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a
estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice şi din venituri proprii ale persoanelor juridice şi fizice
interesate în dezvoltarea unei localităţi sau a unei zone din cadrul acesteia, precum şi din alte
surse legal constituite sau atrase.
2. La articolul 51 alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:
(12) Activităţile prevăzute la alin. (1^1) lit. g), metodologiile de fundamentare a alocațiilor de la
bugetul de stat,  introducere în program, derulare, implementare, finanţare, transfer a fondurilor
de la bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor în programul multianual privind finanţarea
elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor
locale de urbanism, precum și criteriile de prioritizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
3. La articolul 51 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Metodologiile de fundamentare a alocațiilor de la bugetul de stat,  introducere în
program, derulare, implementare, finanţare, modalitatea de transfer a fondurilor de le bugetul de
stat, monitorizarea utilizării sumelor, în programul multianual de realizare  hărţilor de risc
pentru cutremure şi alunecări de teren, precum și criteriile de prioritizare se aprobă prin hotărâre
a Guvernului.
4. După art. 51 se introduce un articol nou, articolul 511, cu următorul cuprins:
(1) În vederea transferării sumelor alocate de la bugetul de stat, 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, pentru finanţarea activităților și programelor prevăzute la
art. 51 alin  (1^1) lit. g) și lit. f), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și autoritățile administrației publice locale ale
consiliilor județene, precum și cu autoritățile administrației publice locale ale municipiului
București pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita creditelor de angajament aprobate
și sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea 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 cu această destinaţie în bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin legea bugetară anuală, sau în situația în care
beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice că nu a
recepționat documentația de urbanism, respectiv hărțile de risc, anterior expirării termenului
prevăzut la alin. (1), durata contractelor de finanţare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită
până la maximum 2 ani bugetari.”
Art.  II - În termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se modifică şi
se completează Normele metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 14 septembrie 2001, cu
modificările ulterioare.
Art. III (1) În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual privind
finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a
regulamentelor locale de urbanism finanțat în baza Legii nr. 350/ 2001, cu modificările și
completările ulterioare și ale Normelor metodologice privind finanţarea elaborării şi/sau
actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de
urbanism, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului
general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot încheia
contracte de finanțare multianuale cu autoritățile administrației publice locale ale consiliilor
judeţene și autoritățile administrației publice locale a municipiului București care sunt incluse în
program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura finalizarea planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism cuprinse în program,
în limita creditelor de angajament aprobate.
(2) În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile administrației publice

locale și subdiviziunile administrativ teritoriale, care sunt incluse în program și au primit
finanțare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism și îl transmit
autorităților administrației publice locale ale consiliilor judeţene și autorității administrației
publice locale ale municipiului București, care le centralizează și le transmit Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării  în
vigoare a prezentei ordonanțe.
Art. IV. În termen de 120 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se modifică şi
se completează Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural
pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 29 august 2007.
Art. V (1) În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual de realizare
hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren finanțat în baza Legii nr. 350/2001 și ale
Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi
alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, se pot încheia contracte de
finanțare multianuale cu autoritățile administrației publice locale ale consiliilor judeţene și
autorității administrației publice locale a municipiului București care sunt incluse în program la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru a asigura finalizarea hărţilor de risc pentru
cutremure şi alunecări de teren cuprinse în program, în limita creditelor de angajament aprobate.
(2) În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile administrației publice
locale și subdiviziunile administrativ teritoriale, care sunt incluse în program și au primit
finanțare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea hărţilor de risc
pentru cutremure şi alunecări de teren și îl transmit autorității administrației publice locale a
consiliilor judeţene și autorităților administrației publice locale ale municipiului București, care
le centralizează și le transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în
termen de 60 de zile de la data intrării  în vigoare a prezentei ordonanțe.
VI. (1) Pentru realizarea documentațiilor de urbanism și a hărților de risc pentru cutremure şi



alunecări de teren incluse în  programele prevăzute la art. I, care nu au fost finalizate, se pot
transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat şi pentru lucrările efectuate anterior
încheierii contractului de finanţare multianual dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita
creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanţare.

(2) În cazul în care autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale utilizează sumele transferate pentru realizarea documentațiilor de urbanism și a
hărților de risc pentru cutremure şi alunecări de teren prevăzute la art. I, cu nerespectarea
prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
notifică autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu
privire la prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a
sumelor decontate necuvenit. După expirarea acestui termen se percep dobânzi penalizatoare, in
conformitate cu prevederile art. 3 alin.  (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea  nr.
43/2012, cu completările ulterioare.
(3) 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, inclusiv a drepturilor cuvenite
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi
a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot fi asigurate
din venituri proprii, precum și a sumelor provenite din diverse surse de finanțare pentru
realizarea altor obiective de investiții. 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.
(4) După recuperarea sumelor de la autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică în
scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află
beneficiarii respectivi, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (3).
(5) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să
achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (2) 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. (2).
(6) 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. (2), potrivit celor menţionate în
cerere.
(7) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut
la alin. (6) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei prevăzute la alin. (5),
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. VII. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în
anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului", la programele bugetare prevăzute de art. I, să modifice
creditele de angajament aferente anilor anteriori cu sumele dezangajate sau rezultate din
economii înregistrate pe parcursul derulării contractelor de finanţare, precum și creditele de
angajament aferente anului curent cu încadrarea în valoarea totală a acestora.
(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă
modificările prevăzute la alin. (1) corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.
(3) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1) şi (2), Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice le comunică Ministerului Finanţelor Publice
concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul
principal de credite.
(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice potrivit alin. (3), să aprobe
repartizarea pe trimestre corespunzător modificărilor prevăzute la alin. (2).
(5) Sumele aferente unor plăți efectuate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
pentru realizarea documentațiilor de urbanism și a hărților de risc pentru cutremure şi alunecări
de teren cu nerespectarea prevederilor legale și contractuale, care se restituie de către acestea, în
condițiile legi, bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vor fi
utilizate astfel:
a) în anul în care acestea au fost efectuate vor fi reconstituite plățile de casă la subdiviziunile de
cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite;
b) în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se evidențiază în execuție la titlul
cheltuieli bugetare 85 “Plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent” cu semnul
minus.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

Ordonanță a Guvernului
pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi

urbanismul și stabilirea unor măsuri financiare

Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situaţiei
actuale

În prezent în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se
derulează programul privind finanțarea planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism în baza prevederilor Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și
completările ulterioare și ale Normelor metodologice privind finanţarea elaborării
şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor
locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările
ulterioare și programul privind finanțarea hărţilor de risc natural pentru cutremure
şi alunecări de teren, în baza Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, și ale Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de
risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 932/2007. Ambele programe au caracter anual se finanțează în limita
bugetului anual aprobat prin legea bugetului de stat. Cele două programe sprijină
autoritățile publice locale în procesul de formulare a cadrului strategic și de
reglementare, care stă la baza investițiilor și a propunerilor de dezvoltare aferente
localităților. Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi
caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare
operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de
dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îşi întocmească
şi să îşi aprobe planul urbanistic general.

2. Schimbări
preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Legii nr. 350/2001,
cu modificările și completările ulterioare, astfel încât programele să fie
multianuale.
Transformarea într-un program multianual ar conduce la asigurarea unui cadru
predictibil cu privire la derularea programului de finanțare a planurilor urbanistice
generale şi a regulamentelor locale de urbanism, respectiv a programului pentru
finanțarea hărților de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren,
asigurându-se astfel condițiile optime de utilizare a terenurilor care ar pune în
siguranță planificarea investițiilor. Prin urmare, se va asigura sprijinirea UAT-
urilor atât în procesul de inițiere a procedurilor de achiziție de servicii de expertiză
pentru elaborarea documentațiilor – prin asigurarea creditelor de angajament, cât și
în finalizarea documentațiilor – prin asigurarea bugetului necesar.
Astfel, Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, se
completează cu un nou articol, care detaliază mecanismul de finanțare multianual.
În vederea transferării sumelor alocate de la bugetul de stat, 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, pentru
finanţarea activităților și programelor prevăzute la art. 51 alin  (1^1) lit. g) și lit.
f), se încheie contracte de finanţare multianuale între Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice și autoritățile administrației publice locale ale
consiliilor județene, precum și cu autoritățile administrației publice locale ale
municipiului București pe o perioadă de maximum 4 ani bugetari, în limita
creditelor de angajament aprobate și sau estimate cu această destinație, fără
eșalonarea 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.

În funcţie de prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin legea bugetară
anuală, sau în situația în care beneficiarul notifică Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice că nu a recepționat documentațiile de urbanism și  hărțile
de risc pentru cutremure şi alunecări de teren, anterior expirării termenului de 4
ani, durata contractelor de finanţare poate fi prelungită până la maximum 2 ani
bugetari.
Metodologiile de fundamentare a alocațiilor de la bugetul de stat,  introducere în
program, derulare, implementare, finanţare, transfer a fondurilor de la bugetul de
stat, monitorizarea utilizării sumelor în programul multianual privind finanţarea
elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a
regulamentelor locale de urbanism, precum și criteriile de prioritizare se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, motiv pentru care Normele metodologice privind
finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism se
actualizează în termen de 120 de zile.
În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual privind
finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, finanțat în baza Legii nr. 350/
2001, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice
privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se pot încheia contracte de
finanțare multianuale cu autoritățile administrației publice locale ale consiliilor
judeţene și autorității administrației publice locale a municipiului București care
sunt incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru a asigura
finalizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor
locale de urbanism cuprinse în program, în limita creditelor de angajament
aprobate.
În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, autoritățile
administrației publice locale și subdiviziunile administrativ teritoriale, care sunt
incluse în program și au primit finanțare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul
de sume pentru finalizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a
regulamentelor locale de urbanism și îl transmit autorităților administrației publice
locale ale consiliilor judeţene și autorității administrației publice locale a
municipiului București, care le centralizează și le transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării  în
vigoare a prezentei ordonanțe.



Metodologiile de fundamentare a alocațiilor de la bugetul de stat,  introducere în
program, derulare, implementare, finanţare, modalitatea de transfer a fondurilor de
le bugetul de stat, monitorizarea utilizării sumelor, în programul multianual de
realizare  hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren, precum și criteriile
de prioritizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, motiv pentru care
Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural
pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.
932/2007 se modifică și se completează în termen de 120 de zile.
În vederea respectării caracterului multianual al programului multianual de
realizare  hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren finanțat în baza
Legii nr. 350/2001 și ale Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a
hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 932/2007, se pot încheia contracte de finanțare
multianuale cu autoritățile administrației publice locale ale consiliilor judeţene și
autoritățile administrației publice locale ale municipiului București care sunt
incluse în program la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru a asigura
finalizarea hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren cuprinse în
program, în limita creditelor de angajament aprobate. În vederea încheierii
contractelor de finanțare multianuale, autoritățile administrației publice locale și
subdiviziunile administrativ teritoriale, care sunt incluse în program și au primit
finanțare de la bugetul de stat, stabilesc necesarul de sume pentru finalizarea
hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren și îl transmit autorităților
administrației publice locale ale consiliilor judeţene și autorităților administrației
publice locale ale municipiului București, care le centralizează și le transmit
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 60 de
zile de la data intrării  în vigoare a prezentei ordonanțe.

Prin dispozițiile art. VI este reglementată posibilitatea ca pentru realizarea
documentațiilor de urbanism și a hărților de risc pentru cutremure şi alunecări de
teren incluse în  programul finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor
urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism și
programul de realizare a hărţilor de risc pentru cutremure şi alunecări de teren, care
nu au fost finalizate, se pot transfera sume care se pot deconta de la bugetul de stat
şi pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanţare multianual
dacă sunt nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în
curs, conform contractului de finanţare.
De asemenea, se crează cadrul legal pentru ca Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice să poată solicita returnarea de către beneficiari a sumelor
transferate pentru care se constată în procesul de implementare ca nu s-au respectat
prevederile legale sau contractuale.

Astfel, în cazul în care autoritățile publice locale ale unităților/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale utilizează sumele transferate pentru realizarea
documentațiilor de urbanism și a hărților de risc pentru cutremure şi alunecări de
teren prevăzute la art. I, cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice notifică autoritățile
publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la
prevederile încălcate şi solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a
sumelor decontate necuvenit. După expirarea acestui termen se percep dobânzi
penalizatoare, in conformitate cu prevederile art. 3 alin.  (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-



fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea  nr. 43/2012, cu completările
ulterioare.
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, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap grav, precum şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu
handicap grav şi a plăţilor privind finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a
centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, după caz, atunci când nu pot
fi asigurate din venituri proprii, precum și a sumelor provenite din diverse surse de
finanțare pentru realizarea altor obiective de investiții. 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.
După recuperarea sumelor de la autoritățile publice locale ale
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice comunică în scris direcțiilor generale regionale
ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care
dispune încetarea restricţiilor.

La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se
angajează să achite sumele decontate necuvenit 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.

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, ,
potrivit celor menţionate în cerere.

În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în
termenul stabilit sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinaţiei,
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.

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa
nr. 3/15/27 "Fişa programului", la programele bugetare “programul privind
finanțarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale
de urbanism” și ” programul privind finanțarea hărţilor de risc natural pentru
cutremure şi alunecări de teren,” să modifice creditele de angajament aferente
anilor anteriori cu sumele dezangajate sau rezultate din economii înregistrate pe



parcursul derulării contractelor de finanţare, precum și creditele de angajament
aferente anului curent cu încadrarea în valoarea totală a acestora.
Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să
introducă modificările corespunzător şi în celelalte anexe la bugetul acestuia.
În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor anterior detaliate, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică Ministerului Finanţelor
Publice elementele modificate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul
ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să aprobe
repartizarea pe trimestre a sumelor necesare, corespunzător modificărilor.
Sumele aferente unor plăți efectuate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale pentru realizarea documentațiilor de urbanism și a hărților de risc pentru
cutremure şi alunecări de teren cu nerespectarea prevederilor legale și contractuale,
care se restituie de către acestea, în condițiile legi, bugetului Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vor fi utilizate astfel:
a) în anul în care acestea au fost efectuate vor fi reconstituite plățile de casă la
subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite;
b) în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se evidențiază în execuție
la titlul  cheltuieli bugetare 85 “Plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în
anul curent” cu semnul minus.

3. Alte
informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul
macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

11. Impactul asupra
mediului concurenţial şi
domeniului ajutoarelor de
stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Impactul asupra
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

21. Impactul asupra
sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

22. Impactul asupra
întreprinderilor mici şi
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra
mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori An
curent

Următorii 4 ani Media următorilor 5
ani, după anul curent



1 2 3 4 5 6 7
1.Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-impozit pe profit
-impozit pe venit
b)bugete locale:
-impozit pe profit
c)bugetul asigurărilor sociale
-contribuţii de asigurări

Nu este cazul

2.Modificări ale cheltuielilor bugetare
din care:
a)bugetul de stat, din acesta:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
b)bugete locale:
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
c)bugetul asigurărilor sociale
-cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii

Nu este cazul

3.Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b)bugete locale

Nu este cazul

4. Propuneri pentru acoperirea
creşterilor de cheltuieli

Nu este cazul

5. Propuneri pentru acoperirea
scăderilor de venituri

Nu este cazul

6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

Nu este cazul

7. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1.Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii

- Normele metodologice privind finanţarea elaborării
şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale
localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
576 din 14 septembrie 2001, cu modificările ulterioare.
- Metodologia privind finanţarea de la bugetul de stat a
hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de
teren, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
596 din 29 august 2007.

11 Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia în domeniul

Nu este cazul



achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Nu este cazul

3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare

Nu este cazul

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene

Nu este cazul

5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente

Nu este cazul

6.Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1.Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectivul
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte
normative

Au fost efectuate consultările în conformitate cu
prevederile art. 8 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi respectându-
se şi procedurile instituite de Hotărârea Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale
la elaborarea proiectelor de acte normative.

4.Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.Informaţii privind avizarea de către:
a)Consiliul legislativ
b)Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c)Consiliul Economic şi Social
d)Consiliul Concurenţei
e)Curtea de Conturi

Prezentul proiect a fost avizat de către Consiliul
Legislativ

6.Alte informaţii Nu au fost identificate



Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ

1.Informarea societăţii civile cu privire la
necesitatea elaborării proiectului de act
normativ

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice a adus la cunoştinţa publicului textul
proiectului de act normativ, acesta fiind publicat pe
pagina de internet, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică.

2.Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţeanului sau diversităţii
biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Alte informaţii Nu au fost identificate

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare

1.Măsuri de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de
către autorităţile administrative
publice centrale şi/sau locale-
înfiinţarea sau extinderea
competenţei instituţiilor
existente

Nu au fost identificate

2.Alte informaţii Nu au fost identificate
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru
modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
și stabilirea unor măsuri financiare, care, în forma prezentată, a fost avizat de Consiliul
Legislativ şi de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre aprobare.
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