
ORDIN   Nr. 969/2722 din 29 iulie 2008 

 

pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 144/580/2008 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 
"Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi 
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare 
"Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului 
operaţional regional 2007 - 2013 
EMITENT:      MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI 
LOCUINŢELOR 
              Nr. 969 din 29 iulie 2008 
              MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
              Nr. 2.722 din 17 septembrie 2008 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 670 din 29 septembrie 2008 
 
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii 
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii, 
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin 
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. 
(5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi ministrul economiei şi 
finanţelor emit următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Literele a) şi i) ale alineatului (2) al articolului 5 din Ordinul ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor 
nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul major de intervenţie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului 



cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" în cadrul axei 
prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului 
operaţional regional 2007 - 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 184 din 11 martie 2008, se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "a) restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 
    .......................................................................... 
    i) construcţia/reabilitarea utilităţilor anexe (punct de informare, parcaj, grup 
sanitar, reclame şi indicatoare);". 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                        p. Ministrul dezvoltării, 
                    lucrărilor publice şi locuinţelor, 
                              Anna Horvath, 
                             secretar de stat 
 
                      Ministrul economiei şi finanţelor, 
                             Varujan Vosganian 
 


