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    In temeiul art. 108 din  Constitutia Romaniei , republicata, Guvernul Romaniei 

adopta prezenta Hotarare. 

     

     ART. 1 

     Hotararea Guvernului nr. 1.072/2003  privind avizarea de catre Inspectoratul de 

Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de 

investitii finantate din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr. 656 din 16 septembrie 2003, se modifica dupa cum urmeaza: 

    1.Alineatele (1) si (3) ale articolului 1 se modifica si vor avea urmatorul 

cuprins: 

    "ART. 1. - (1) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de 

investitii noi, care se finanteaza, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite 

externe, contractate sau garantate de stat, ai caror indicatori tehnico-economici se 

aproba de Guvern in conditiile prevazute la art. 42 din  Legea nr. 500/2002  privind 

finantele publice, cu modificarile ulterioare, se supun spre avizare din punct de 

vedere tehnic, cu titlu gratuit, Inspectoratului de Stat in Constructii. 

    

.................................................................................

..................................................................... 

    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si lucrarilor de interventii la 

constructii existente - reparatii, modificari, reabilitari, consolidari, restaurari 

- finantate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate 

de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv 

TVA, legislatia in vigoare prevede organizarea de licitatii deschise." 

    2.Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 3. - (1) Emiterea avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

se face conform metodologiei stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii, 

lucrarilor publice si locuintelor si al inspectorului general de stat al 

Inspectoratului de Stat in Constructii. 

    (2) Emiterea avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii se face in 

termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei pentru 

avizare." 

     ART. 2 

    Prezenta Hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I. 

     ART. 3 

    In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si 

Inspectoratul de Stat in Constructii vor emite ordinul comun de aprobare a metodologiei 

pentru emiterea avizului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, prevazuta la 

art. 3 alin. (1) din  Hotararea Guvernului nr. 1.072/2003  privind avizarea de catre 

Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru 

obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile aduse prin 

prezenta hotarare. 

     

    PRIM-MINISTRU, CALIN POPESCU-TARICEANU 

     

    Contrasemneaza: 

    Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, Laszlo Borbely 

    Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian 

    Seful Cancelariei Primului-Ministru, Ion-Mircea Plangu 
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