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LEGE
pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
cu modiHcarile si completarile ulterioare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic: Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
publicata in Monitorul Oficial cu numarul cu numarul 746 din data de 6 octombrie 

2015, aprobata prin Legea nr. 105/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, 
se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
Alin. (3) de la art. 7, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 

fmantele publice locale, cu modific^ile si completarile ulterioare, pe parcursul 
executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare prevazute la alin. (1), 
autoritatile administratiei publice locale pot aproba contractarea de fmantari 
rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara din care fac parte, proportional cu contributia asumata, sau pot 
utiliza excedentul bugetului local.
Dupa alin. (3) de la art. 7, se introduce un nou alineat, respectiv alin. (4) cu 

urmatorul continut:



(4) Cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si a legislatiei Uniunii 
Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, in cadrul 
titlului din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finan|are din fonduri exteme 

nerambursabile aferente cadrului fmanciar 2014-2020, de la o pozitie distincta de 

transferuri, prin bugetul Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, sumele 

necesare finantarii contributiei proprii a beneficiarilor ordonatori de credite ai 
bugetului local. Criteriile de fmantare a contributiei publice din aceasta sursa se 

stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat, in §edin^a din 

prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitu^ia Romaniei republicata.
Pre§edintele Senatului 

Anca Dana Dragu

cu respectarea

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputa^ilor, in ^edin^a din..............
respectarea prevederilor art. 75 §i art. 76, alin. (2) din Constitu^ia Romaniei 
republicata.

cu

Pre§edintele Camerei Deputa^ilor 

Ludovic Orban


