
ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor 
publice şi locuinŃelor şi al ministrului economiei şi 
finanŃelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major 
de intervenŃie "Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea 
infrastructurilor conexe" în cadrul axei prioritare 
"Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din 
cadrul Programului operaŃional regional 2007-2013 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaŃiunilor finanŃate prin programele 
operaŃionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 
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, 
în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, al art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 
privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei, cu 
modificările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 
privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului FinanŃelor Publice, 
ministrul dezvoltării regionale şi locuinŃei şi ministrul finanŃelor publice emit 
următorul ordin: 

Art. I 
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al ministrului 
economiei şi finanŃelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenŃie "Restaurarea şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor 
conexe" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din 
cadrul Programului operaŃional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2008, cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 1 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu 
următorul cuprins: 
"i) cheltuieli pentru elaborarea planului de marketing." 

2.La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c) refacerea/amenajarea căilor de acces (pietonale şi carosabile) către obiectivele 
reabilitate, în interiorul zonei de protecŃie a acestora, şi modernizarea utilităŃilor 
aferente din corpul căilor de acces;" 

3.La articolul 5 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu 
următorul cuprins: 
"l) construirea/reabilitarea obiectivelor de investiŃii destinate punerii în valoare a 
monumentelor istorice şi aflate în zona de protecŃie." 

Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 
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