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ORDIN
/ 12.
pentru modificarea Ghidului solicitantului - Conditii spedfice de accesare a
fondurilor In cadrui apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul
specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, aprobat prin Ordinul
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/2017

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor
dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si
Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor
dispozitii generate privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social
european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului publicat in
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013,
Tinand cont de prevederile Hotararii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea
cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale
si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare
si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si de prevederile Hotararii Guvernului nr 399/2015 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrui operatiunilor finantate
prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de
coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei nr. 76/2018 pentru numirea
Guvernului Romaniei,
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015
privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei
nr. 1/2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrui administratiei
publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si
completarile ulterioare,
In temeiul art. 12 alin. (6) din Hotararea de Guvern nr. 51/2018 privind
organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice, cu modificarile ulterioare
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Art. I. Anexa Ghidul solicitantului - Condi fit specif ice de accesare a fondurilor
in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific
4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinfa de judef prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, la Ordinul
ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/2017, se modifica astfel:
La Sec^iunea 2.2 ,,Perioada de depunere a proiectelor", data si ora de inchidere a
depunerii de proiecte se modifica si devin ,,29.03.2019, ora 12.00".
Art. II. Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data publicarii
acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro , cu indicarea clara a datei respective.
Art. III. In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data publicarii pe site a
prezentului Ordin se vor realiza demersurile necesare pentru actualizarea datei de
inchidere a apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1 in cadrul sistemului
MySMIS.
Art. IV. Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administrate! Publice va duce la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
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