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ANEXA nr.5  

FINANŢAREA ELABORĂRII / ACTUALIZĂRII P.U.G. şi R.L.U.  
 

TEMEIUL LEGAL : 
1. Art. 51 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  cu 

modificările şi completările ulterioare  

2. Art.2 al.2 din H.G. nr. 525 / 1996,   pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu 

modificările şi completările ulterioare  

3. ANEXA nr.  2  la H.G. nr.525/1996 : NORMELE  METODOLOGICE privind finanţarea 

elaborării / actualizării  PUG şi RLU cu modificările şi completările ulterioare.  

PROCEDURA privind  derularea programului anual de finanţare PUG-uri  

 În limita alocaţiei bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, în  conformitate cu  art. 6  

din HG nr. 525/1996 cu modificările şi modificările ulterioare,  se procedează  astfel: 

1. Consiliile locale încheie contracte pentru actualizarea PUG (v. art. 8 Anexa 2 HG 525/1996) 

2. Consiliile local transmit la C. Judeţean solicitările de finanţare  de la BS, însoţite de o copie a 

contractelor încheiate pt. actualizare PUG  

3. Compartimentul de specialitate al consiliului judeţean, centralizează solicitările primite de la 

consiliile locale  şi transmit MDRAPFE lista cu PUG–urile care au încheiat contracte şi 

urmează să fie elaborate / actualizate in anul respectiv , inclusiv valoarea totală a cheltuielilor.  

Solicitările includ lucrările în desfăşurare şi solicitări de lucrări noi.   

4. MDRAPFE examinează şi centralizează  propunerile primite, pe baza cărora prezintă 

Ministerului Finanţelor Publice estimările proprii, în scopul includerii în proiectul BS. 

5. MDRAPFE analizează şi întocmeşte programe anuale, în limita alocaţiilor aprobate prin legea 

anuală a bugetului de stat 

6. MDRAPFE încheie contracte de finanţare cu consiliile judeţene, in conformitate cu plafoanele 

aprobate anual şi trimestrial pentru fiecare consiliul local  pt. elaborarea PUG şi RLU.  

7. C. Local recepţionează lucrările executate cf. contract şi legislaţie în vigoare              (studii de 

fundamentare, documentaţia PUG şi RLU părţii scrise , desenate etc )   

8. Compartimentele din cadrul consiliului judeţean, verifică conţinutul  documentaţiei primită 

şi recepţionată de C.Local (v. art. 9 din ANEXA 2 la  HG nr. 525/1996, şi după caz : 

 acordă viză de control financiar preventiv - dacă conţinutul documentaţiei este conformă cu 

recepţia -   şi întocmesc decontul justificativ, pe care îl transmit MDRAPFE.  

 nu acordă viză de control financiar preventiv - dacă conţinutul documentaţiei nu este 

conformă cu recepţia  

9. MDRAPFE solicită deschiderea de credite, pe baza deconturilor justificative, în limita 

alocaţiilor bugetare aprobate, şi virează, cu ordin de plată, sumele consiliilor judeţene.  

10. Consiliile judeţene virează sumele consiliilor locale,  

11. Primarii vor efectua, în termen  de 3  zile, plăţile în conturile celor care au elaborat 

documentaţiile PUG , nominalizaţi în decontul justificativ 
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