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Guvernul României

 

Hotarâre nr. 875 din 31/08/2011
Versiune actualizata pana la data de: 10/04/2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,

constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale

aferente acestora

Versiune consolidată în 10/04/2012
Publicat în 15/09/2011

A daugă la A c te

urmărite

A fişează ultimele 10

ac te

A fişează vers iuni in alte

limbi

Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol 
Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data

Atentie!
   Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului dar care

nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un
caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems îsi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera.

Varianta pt. imprimare

    ___________

Text actualizat la data de 10.04.2012. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 261/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 10/04/2012.

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice
naţionale aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Activităţile de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare care sunt în desfăşurare la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri se finalizează şi se valorifică cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la data iniţierii lor.

   

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

   

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 31 august 2011.
    Nr. 875.

   ANEXĂ

    NORME METODOLOGICE 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
    ___________
   *) Potrivit art. I din Hotărârea Guvernului nr. 261/2012, Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,
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aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din
15 septembrie 2011, se modifică şi se completează.
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