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ORDIN nr. 3.154 din 24 octombrie 2008
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de
la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale
şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul
ministrului economiei şi finanţelor nr. 911/2007
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 3 noiembrie 2008

Data intrării în vigoare: 03 Noiembrie 2008
Istoric consolidări

Având în vedere dispoziţiile:
- art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de
la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale
şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,
- Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de
coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru
aprobarea
Normelor
metodologice
privind
angajarea,
lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului
general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului
nr. 1.260/1999;
- Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor
de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind
stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi abrogarea
Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999,
în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:
ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului
nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a
prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv
din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr. 911/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
591 din 28 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=98735
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