
ASOCIAŢIA DIRECTORILOR ECONOMICI ŞI CONTABILILOR  JUDEŢELE DIN 

ROMÂNIA 

 

Sentinţa civilă nr. 422 / 1999, Cod fiscal 11995962 

 

Sediu: Str. Păcii, Nr. 20, cod 820033, Tulcea, jud. Tulcea  

Tel.:0040 (0)240 – 517077 / 516604; 0040 (0)741 ‐984600  

 

 

 

A
D E C J R

 

 

 

Notă 
privind modificarea O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului Național de 

Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare 
 

În luna august 2019 au fost aprobate: 
- O.G. nr. 9/ 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale şi cu 
privire la măsuri fiscal-bugetare  
    și  

- O.G. nr. 26/ 2019 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală 
 
acte normative ce aduc o serie de modificări O.U.G. nr. 28/ 2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 Astfel: 

- La art. 10, după aliniatul (3) se introduce un nou aliniat (3^1) cu următorul conținut: 

(3^1) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiari a 
bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se 
înregistrează la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până în ultima 
zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractelor de 
finanţare încheiate conform alin. (1), se transferă beneficiarilor până la sfârşitul anului 
bugetar în care au fost înregistrate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 
- Conținutul art. 10 alin. (4) înainte de aprobarea ordonanțelor menționate anterior era: 

În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în 
anul în curs, prevăzute în buget, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
procedează astfel: 
    a) notifică beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la data-limită 
până la care aceştia mai pot depune solicitări; 
    b) efectuează transferurile către beneficiari în limita creditelor bugetare disponibile, în 
ordinea cronologică a depunerii solicitărilor; 



    c) în situaţia în care după solicitările depuse conform termenului prevăzut la lit. a) se 
constată că mai sunt sume disponibile, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice prelungeşte termenul de depunere a solicitărilor până la utilizarea integrală a 
creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie; 
    d) în cazul în care solicitările depuse în termenele prevăzute la lit. a) şi c) depăşesc sumele 
aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această 
destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor. 

 
Acesta se modifică și are următorul conținut: 
(4) În situaţia epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în 

bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această 
destinaţie, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice înştiinţează 
beneficiarii contractelor de finanţare prevăzute la alin. (1) cu privire la aceasta. 

 
- Conținutul art. 10 alin. (7) înainte de aprobarea ordonanțelor menționate anterior era: 

În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) decontează sumele aferente contribuţiei de 
la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, au dreptul să solicite 
recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care 
transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această 
destinaţie. 

Acesta se modifică și are următorul conținut: 
(7) În cursul unui an bugetar, în situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) 
decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte 
surse legal constituite, au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza solicitărilor de transfer depuse 
şi înregistrate până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de 
derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), transferul sumelor 
solicitate urmând a se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice până la sfârşitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările. 
 
 

- La art. 10, după aliniatul (7) se introduce un nou aliniat (7^1) cu următorul conținut: 

(7^1) În cursul unui an bugetar, după efectuarea transferurilor prevăzute la alin. (3^1) şi 
(7), în situaţia existenţei unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor 
de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă 
beneficiarilor în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea 
cronologică de înregistrare a solicitării de transfer la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

(7^2) Pe perioada de derulare a contractelor de finanţare încheiate conform alin. (1), în 
situaţia în care solicitările de transfer depuse conform alin. (3^1), (7) şi (7^1) depăşesc 
nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, 
sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condiţiile legii, în 
ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor 
necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate. 

 
PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 


