
  
Guvernul României 
 
 

Hotărâre nr. 723/2007 
din 04/07/2007 

 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către 
Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii a documentaŃiilor tehnico-economice pentru 

obiectivele de investiŃii finanŃate din fonduri publice 
 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 24/07/2007 
 
 
 
    În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii a 
documentaŃiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiŃii finanŃate din fonduri publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 16 septembrie 2003, se modifică după cum urmează:  
   1. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 1 se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
    "Art. 1. - (1) DocumentaŃiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiŃii noi, care se finanŃează, potrivit legii, 
din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se 
aprobă de Guvern în condiŃiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările 
ulterioare, se supun spre avizare din punct de vedere tehnic, cu titlu gratuit, Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii.  
    .....................................................................................................................  
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi lucrărilor de intervenŃii la construcŃii existente - reparaŃii, modificări, reabilitări, 
consolidări, restaurări - finanŃate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, 
potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaŃia în vigoare prevede organizarea de licitaŃii 
deschise."  
   2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
    "Art. 3. - (1) Emiterea avizului de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii se face conform metodologiei stabilite prin 
ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinŃelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de 
Stat în ConstrucŃii.  
    (2) Emiterea avizului de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la 
data înregistrării documentaŃiei pentru avizare."  
   Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
   Art. III. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor şi Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii vor emite ordinul comun de aprobare a 
metodologiei pentru emiterea avizului de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii, prevăzută la art. 3 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii a documentaŃiilor 
tehnicoeconomice pentru obiectivele de investiŃii finanŃate din fonduri publice, cu modificările aduse prin prezenta 
hotărâre.  
 

    PRIM-MINISTRU 
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU  

 
 

     
                                            Contrasemneaza: 

                                            --------------- 

                       Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor, 

                                             Laszlo Borbely 

                                   Ministrul economiei si finantelor, 

                                           Varujan Vosganian 

                                  Seful Cancelariei Primului-Ministru, 

                                           Ion-Mircea Plangu 
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