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                                             Anexa nr. 2 
 

INSTRUCłIUNI PRIVIND EMITEREA AVIZULUI CU RECOMANDĂRI LA PLANURILE DE FEZABILITATE  
PENTRU PROIECTELE SPECIFICE MĂSURII 322 „RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR,  

ÎMBUNĂTĂłIREA SERVICIILOR DE BAZĂ PENTRU ECONOMIA ŞI POPULAłIA  
RURALĂ ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE 

 
 

1. Prevederile legale privind studiul de fezabilitate sunt prevăzute în HG 28/2008 privind 
aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii. (HG 28/2008 este publicată în MOF 48 din 22 
ian. 2008. 

 
2. Prevederile legale privind avizul cu recomandări sunt prevăzute în HG 224/2008 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanŃate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-
2013. (HG 224/2008 este publicată în MOF nr. 176 din 7 martie 2008.) 

 
3. Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 – „„Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare 
a moştenirii rurale”, publicat pe site-ul AgenŃiei de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit, prevede la Cap 4, subtitlul 4.1. pct. 2 “2. Certificatul de urbanism sau 
Autorizatia de construire pentru proiecte care prevăd construcŃii. Pentru investiŃiile care 
vizează componenta B, Certificatul de urbanism trebuie să fie însoŃit de Avizul cu 
recomandări emis de către filiala teritorială a Ordinului ArhitecŃilor care 
confirmă respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul).  

 
4. Beneficiarii proiectelor vor solicita avizul pentru orice proiect pentru care la depunerea 

acetuia, în vederea accesării finanŃării, se cere respectivul aviz. 
 
5. Solicitarea avizului se face pe bază de cerere formulată de beneficiar. Nu este nevoie de 

un formular tipizat de cerere. 
 

6. Pentru eliberarea avizului, Filiala teritorială va aplica aceeaşi procedură ca cea pentru 
dovezile eliberate în baza prevederilor Ordinului 1430/2005. Avizul va fi eliberat cu maximă 
urgenŃă. 

 
7. Filiala teritorială va constitui un registru special în care vor înregistra fiecare studiu de 

fezabilitate pentru care se solicită aviz. 
 
8. În vederea eliberării avizului, Filiala teritorială va constitui o comisie formată din cel puŃin 3 

arhitecŃi. Comisia va analiza documentaŃia depusă şi va formula recomandările ce se 
impun pentru ca investiŃia să se încadreze în arhitectura specifică locală. 

 
9. Membrii comisiei pot fi remuneraŃi din sumele provenite din taxa de emitere a avizului. 
 
10. Încasarea taxelor de eliberare a avizelor se va face potrivit aceleeaşi proceduri stabilite 

pentru încasarea sumelor provenite din eliberarea dovezii conform Ordinului 1430/2005. 
Se interzice încasarea oricărei sume fără eliberarea unui document care să confirme 
respectiva plată. 


