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Guvernul României
Hotărâre nr. 736 din 21/07/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 02/08/2010

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a
clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a
clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, prevăzute în anexa ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - (1) Pentru anul 2010, plafonul total al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 69/2010 este de 200 milioane lei.
   (2) Sursa de plată a valorii de executare a garanţiilor emise în numele şi în contul statului este bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   

                                             Contrasemnează:

                                             ───────────────

                              Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

                                           Elena Gabriela Udrea

                                      Ministrul finanţelor publice,

                                    Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

                                 Ministrul administraţiei şi internelor,

                                               Vasile Blaga

                         Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

                                             Adriean Videanu

 

    Bucureşti, 21 iulie 2010.
    Nr. 736.
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   ANEXĂ
 

    NORME
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare

prin credite bancare cu garanţie guvernamentală


