MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

ORDIN
.... ............................
privind aprobarea Ghiduiui solicitantului aferent cererii de proiecte com petitive
POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)
Fundam entarea deciziilor, planificare strategică și m ăsuri de sim plificare pentru
cetățeni la nivelul adm inistrației publice locale din regiunea m ai dezvoltată,
în cadrul Program ului Operațional Capacitate Adm inistrativă (POCA)
Având în vedere Decretul Președintelui României nr. 783/2019 pentru numirea Guvernului
României,
Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și
al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european
de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
nr. L347/320 din 20.12.2013.
Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului
instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru
asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor
structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020,
Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea
unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor
acte normative,
în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,
M inistrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației em ite prezentul
ORDIN:
Art. 1. Se aprobă Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte competitive POCA/661/2/1
(CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică
și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai
puțin dezvoltate, în cadrul Programului Operațional Capacitate
rativa (POCA).
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Art. 2. Documentul menționat la art.1 este parte integrantă la prezentul ordin și constituie anexa
la acesta.
Art. 3. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe siteul www.poca.ro, cu indicarea în clar a datei respective.
Art. 4. Direcția Generală Programe Europene Capacitate Administrativă din cadrul Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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