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Extras 
din OUG nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul 
investitiilor 

 
Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 
1. La alineatul (2) al articolului 1 punctul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"1. Domeniul prioritar principal: 
    a) sănătate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de 
permanenţă, spitale judeţene, municipale şi orăşeneşti; 
    b) educaţie, respectiv şcoli, grădiniţe, creşe, campusuri şcolare; 
    c) apă şi canalizare, inclusiv tratarea şi epurarea apelor uzate; 
    d) reţea de energie electrică şi reţea de gaze, inclusiv extinderea 
acestora; 
    e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale şi locale, 
judeţene, străzi, zone pietonale, poduri, pasaje precum şi aeroporturi; 
    f) construcţia şi modernizarea spaţiilor de depozitare şi 
condiţionare a produselor agricole; 
    g) salubrizare; 
    h) reţea de iluminat public." 
2. Alineatul (2)  al articolului 3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
  "(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pot solicita finanţare din 
Fond pentru obiectivele de dezvoltare ce se încadrează în domeniile 
prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiţii: 
   a) beneficiarii pot să deţină concomitent cel mult două proiecte 
finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se 
face numai în ordinea domeniilor prevăzute la art. 1 alin. (2); 
   b) să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar 
secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul 
prioritar principal; 
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   c) suma  solicitată  la  finanţare să nu fie mai mare decât diferenţa 
dintre valoarea proiectului şi excedentul bugetului local/bugetelor 
locale ale unităților administrative-teritoriale membre  ale  asociațiilor  
de dezvoltare  intercomunitară,  neutilizat  și  neangajat la data 
solicitării finanţării.  În  înţelesul  prezentei  ordonanţe  de urgenţă, la 
stabilirea  excedentului bugetului local/bugetelor locale ale unităților 
administrative-teritoriale membre  ale  asociațiilor  de dezvoltare  
intercomunitară nu se iau în calcul sumele a căror destinaţie a fost 
stabilită prin acte normative, inclusiv prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale administraţiei publice locale,  sau prin 
acorduri/contracte de finanţare; 
   d) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond să nu existe o altă 
cerere de finanţare din fonduri externe nerambursabile aprobată sau în 
curs de analiză; 
   e) să nu existe finanţare dublă concomitentă pentru aceleaşi lucrări 
aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finanţate din Fond, 
provenite inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de 
credit sau instituţii financiare interne sau internaţionale." 
3. Alineatul (4) al articolului 3 se abrogă. 
4. După articolul 4 se introduce un nou articol, art.41 cu 
următorul cuprins: 
"Art.41. - Categoriile de cheltuieli care se pot finanţa din Fond sunt: 
a) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării 
obiectivului care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de 
vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţii; 
b) cheltuieli pentru elaborarea fazelor de proiectare documentaţie 
tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire, proiect tehnic şi 
detalii de execuţie, verificarea tehnică a proiectării; 
c) cheltuieli pentru realizarea investiţiei de bază, respectiv: construcţii 
şi instalaţii, montaj utilaje tehnologice, utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale cu/fără montaj şi/sau dotare; 
d) cheltuieli pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier; 
  e) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau 
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audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, 
taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi 
predare la beneficiar." 
 
5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 5. - (1)  În vederea acordării granturilor din Fond, 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociaţiile de 
dezvoltare intercomunitară, respectiv universităţile depun o solicitare 
către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză în care menţionează 
următoarele: 
   a) denumirea proiectului şi încadrarea acestuia în domeniile 
prevăzute la art. 1 alin.(2) şi (3); 
   b) valoarea estimată a investiţiei, cu eşalonarea pe ani a acesteia; 
   c) respectarea încadrării în condiţiile prevăzute la art. 3; 
   d) menţiune cu privire la solicitarea avansului de 15% din valoarea 
finanţării, dar nu mai mult decât valoarea ce urmează a fi finanţată în 
anul în care se face solicitarea; 
   e) documentele justificative necesare fundamentării proiectului de 
investiţii. 
(2) Beneficiarii răspund pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea 
datelor prezentate 
(3) In cazul în care proiectele finanţate din Fond vizează activităţi 
economice, implementarea acestora se va face cu respectarea 
prevederilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat" 
6. După articolul 5 se introduc două noi articole, art.51 şi 52, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 51. - Pentru obiectivele de dezvoltare şi investiţii, 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi asociaţiile 
de dezvoltare intercomunitară sunt obligate să transmită următoarele  
documente sau acte justificative, după caz: 
a) pentru obiective de investiţii noi: autorizaţii de construire sau după 
caz documentaţiile tehnico- economice, întocmite la faza de 
proiectare, studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor 
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de intervenţii, aprobate în condiţiile legii prin hotărâri ale consiliului 
local/judeţean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, hotărâri 
ale consiliului local/judeţean de asigurare a finanţării pentru 
categoriile de cheltuieli care nu se finanţează din Fond, însoţite de 
devizul general actualizat, defalcat pe categorii de lucrări şi categorii 
de cheltuieli, certificatul de urbanism însoţit de avizele şi acordurile 
stabilite prin acesta; 
 b) pentru obiectivele de investiţii, finanţate din alte surse de finanţare 
şi pentru care se solicită finanţare din Fond pentru componente 
nefinanţate si nerealizate până la momentul depunerii cererii: 
autorizaţia de construire valabilă şi documente care să prezinte stadiul 
fizic realizat, şi/sau devizul general pentru lucrările rest de executat 
defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, precum şi  
valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii. 
c) pentru proiectele de dezvoltare referitoare la lucrari de întretinere şi 
reparaţii curente: devizele de lucrări şi memoriile tehnice necesare 
demarării execuţiei lucrărilor." 
"Art. 52. - Comisia Naţionala de Strategie şi Prognoză verifică  
încadrarea în domeniile prioritare, precum şi eligibilitatea proiectelor 
de dezvoltare propuse de beneficiari în raport cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă." 
7. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(1) Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi 
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin unităţile administrativ-
teritoriale componente au obligaţia de a restitui anual, pe o perioadă 
de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la 
proiect/proiecte. Suma se stabileste la momentul depunerii solicitarii, 
prin eșalonarea valorii finanțate pentru fiecare proiect în sume egale 
anuale, pe o perioadă de 20 de ani. Suma anuală ce urmează a fi 
restituită , aferentă proiectelor finanțate nu va depăşi diferenţa între 
nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor 
art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciul datoriei 
publice locale anuale înregistrat în următorii 20 de ani. In cazul în 
care pe parcursul celor 20 de ani sunt contractate noi împrumuturi în 
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condiţiile art. 10,  se impune recalcularea sumei anuale ce urmează a 
se restitui, conform noului nivel al serviciului datoriei publice locale 
înregistrat de unitățile /subdiviziunile administrativ-teritoriale. 
Unitățile/subdiviziunile administrativ teritoriale au posibilitatea 
achitării anticipate a contribuțiilor proprii la proiecte. Sumele 
rambursate de beneficiari aferente fiecărui an se virează la bugetul de 
stat până la finele primului trimestru al anului următor. Calculul 
sumei datorate se efectuează de către beneficiar şi se verifică de către 
structuri din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau 
Ministerului Finanţelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice." 
Art. IV. - Cererile de finanţare din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii 
depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 


