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pentru asigurarea fondurilor necesare decontării cheltuielilor
efectuate cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului
SAPARD – Măsura 2.1 – Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
rurale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Decontarea cheltuielilor efectuate de consiliile locale
cu elaborarea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD –
Măsura 2.1 – Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, depuse în
sesiunile august, septembrie, octombrie şi noiembrie 2002 şi care nu s-au
decontat din fondurile aprobate în anul 2002, se suportă din bugetul
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei aprobat pe
anul 2003.
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(2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, sumele aferente decontării cheltuielilor se prevăd sub forma
transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea
proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD.

(3) Fondurile aferente decontării cheltuielilor prevăzute la alin. (1)
se asigură din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003.

Art. 2. – (1) În cadrul programului SAPARD – Măsura 2.1,
autorităţile administraţiei publice locale pot avansa fonduri din bugetul
local, contracta împrumuturi interne sau utiliza alte surse legal constituite
pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare şi îmbunătăţirea infrastructurii
rurale până la rambursarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile
efectuate.

(2) Împrumuturile interne contractate potrivit prevederilor alin. (1)
nu intră sub incidenţa normei prevăzută în art. 51 alin. (1) din Legea
nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art. 3. – Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se face
conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobate prin ordin al ministrului în
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din
17 martie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din
Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE  SENATULUI

Gheorghe  Buzatu
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Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din
15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2)
din Constituţia României.

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Valer  Dorneanu

Bucureşti, 9 mai 2003
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