
HOTĂRÂRE 79 /2017 

pentru modificarea şi completarea art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
    ARTICOL UNIC 

 
    Articolul 15 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1061 din 29 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
    1. Literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 
    "a) ale căror lucrări sunt în curs de execuţie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

 
    b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate 

procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de 
participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a 

lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;" 
 

    2. După litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: 
 

    "d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii necesită actualizare, în 
conformitate cu actele normative în vigoare, dacă au fost elaborate şi recepţionate de investitor/beneficiar până la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse spre reaprobare/reavizare." 
 

    3. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: 
 

    "(2) Cazurilor prevăzute la alin. (1) li se aplică legislaţia referitoare la elaborarea documentaţiei tehnico-economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi la elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în vigoare la data 

la care au intervenit situaţiile respective." 
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