
  
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
HOTARÂRE nr. 79 din 27 februarie 2017 pentru modificarea si completarea art. 15 din 
Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice 

 
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, Guvernul României adopta prezenta hotarâre. 
 
ARTICOL UNIC 
    Articolul 15 din Hotarârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, 
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
 
    1. Literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
    "a) ale caror lucrari sunt în curs de executie la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri; 
    b) pentru ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentatii de avizare a lucrarilor de 
interventii au fost initiate procedurile de achizitie publica pâna la data intrarii în vigoare a prezentei 
hotarâri, prin transmiterea spre publicare a anuntului de participare/emiterea invitatiei de participare, 
respectiv ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentatii de avizare a lucrarilor de 
interventii au fost receptionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;" 
 
    2. Dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: 
    "d) ale caror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentatii de avizare a lucrarilor de interventii 
necesita actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, daca au fost elaborate si 
receptionate de investitor/beneficiar pâna la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, ori sunt depuse 
spre reaprobare/reavizare." 
 
    3. Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: 
    "(2) Cazurilor prevazute la alin. (1) li se aplica legislatia referitoare la elaborarea documentatiei 
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si la elaborarea devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii, în vigoare la data la care au intervenit situatiile 
respective." 
 
 
            PRIM-MINISTRU 
       SORIN MIHAI GRINDEANU 
 
                  Contrasemneaza: 
                 --------------------- 
                Viceprim-ministru, 
          ministrul dezvoltarii regionale, 
  administratiei publice si fondurilor europene, 
                 Sevil Shhaideh 



 
                Ministrul delegat 
               pentru fonduri europene, 
                 Rovana Plumb 
 
             p. Viceprim-ministru, 
                ministrul mediului, 
                 Daniela Teodoru, 
 
              secretar general adjunct 
                Ministrul economiei, 
                    Mihai Tudose 
 
            Ministrul transporturilor, 
              Alexandru-Razvan Cuc 
 
                 Ministrul culturii 
              si identitatii nationale, 
                    Ioan Vulpescu 
 
               Ministrul agriculturii 
               si dezvoltarii rurale, 
                     Petre Daea 
 
          Ministrul apelor si padurilor, 
                   Adriana Petcu 
 
          Ministrul finantelor publice, 
                   Viorel Stefan 
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