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ORDIN nr. 191 din 12 august 2011
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul
Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru
Programul operaţional pentru pescuit nr. 213.211 din 3 august 2011,
în baza prevederilor:
- 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;
- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Lista cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 20072013, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- La punctul I "Cheltuielile eligibile generale ale proiectului", numărul 6 va avea următorul cuprins:
"6. cheltuieli privind organizarea de şantier, respectiv cheltuielile cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente
organizării de şantier şi cheltuielile conexe organizării de şantier, astfel cum sunt menţionate la art. 8 cap. 5
pct. 5.1. din anexa nr. 4 la Hotărârea 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"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
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