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Ministerul Administratiei si Internelor

 

Ordin nr. 185 din 26/07/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 20/08/2012

Intrare in vigoare: 20/08/2012

Ordin pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de
implementare a Programului operational "Dezvoltarea capacitatii

administrative" 2007-2013

Publicat în 20/08/2012

A daugă la A c te

urmărite

A fişează tematic ile

ac tului

Lis ta de ac te s imilare ...

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 
Varianta pt. imprimare

    Nr. 185/744

    Ministerul Administraţiei şi Internelor
    Ministerul Afacerilor Europene

    Având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 5.748 din 21 noiembrie 2007 privind adoptarea Programului
Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu
obiectivul "Convergenţă", în regiunile din România,
    în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. I din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stab ilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice
centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
78/2011 privind stab ilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene,

    ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă versiunea a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii
administrative" 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul
pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 4. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor
europene nr. 271/164/2011 privind aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional
"Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 şi 48 bis din 20 ianuarie
2012.

   

Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus

Ministrul delegat pentru administraţie,
Victor Paul Dobre

Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
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