SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

NOUTĂTI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 04-10.07.2014 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice
locale:
Nr. M.OF./
Nr.
Data
Emitent
Denumirea actului
Observaţii
crt.
Conţinut
publicării

1.

2.

496/
03.07.2014

496/
03.07.2014

Parlamentul
României

Parlamentul
României

Legea nr. 88/1 iulie pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor

Legea nr. 91/1 iulie privind
acordarea unei zile lucrătoare
libere pe an pentru îngrijirea
sănătăţii copilului

Direcţia Tehnică,
Investiţii şi
Patrimoniu
Primari

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Sibiu
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-Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de
tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, aflate pe
terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după
obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru
protecţia mediului.
-Controlul realizării măsurilor de protecţie a spaţiilor verzi,
în funcţie de locaţia acestora, este exercitat de instituţiile
abilitate de autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, autoritatea publică centrală pentru dezvoltare
regională şi administraţie publică, autorităţile administraţiei
publice locale şi de unităţile fitosanitare locale pentru
protecţia plantelor.
Ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătăţii copilului se
acordă în scopul de a asigura posibilitatea părinţilor sau
reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea
de sănătate a acestuia.
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi
lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor,
ca şi în cazul unui singur copil.

3.

496/
03.07.2014

Parlamentul
României

Legea nr. 94/1 iulie pentru
aprobarea OUG nr. 8/2009
privind acordarea tichetelor
de vacanţă

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de
muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează
personal prin încheierea unui contract individual de muncă
pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite
în continuare vouchere de vacanţă.
Instituţiile publice definite conform Legii nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare, şi instituţiile publice locale, definite conform
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se
Direcţia Informatică,
finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome,
Resurse Umane,
societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990,
Relaţii Publice
republicată cu modificările şi completările ulterioare, la
care statul este actionar unic sau acţionar majoritar,
Primării
societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal
prin încheierea unui contract individual de muncă, acordă,
Instituţii publice
în condiţiile legii, vouchere de vacanţă.
subordonate
Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă acordate de
către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe
profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară
garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an
calendaristic. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului.
Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai
beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau
de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanţă
sunt: 10, 20, 30, 40 şi 50 lei.
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4.

5.

500/
04.07.2014

500/
04.07.2014

Parlamentul
României

Parlamentul
României

Legea nr. 92/1 iulie privind
respingerea O.U.G. nr.
77/2013 pentru stabilirea unor
măsuri privind asigurarea
Direcţia Informatică,
funcţionalităţii administraţiei
Resurse Umane,
publice locale, a numărului de
Relaţii Publice
posturi şi reducerea
cheltuielilor la instituţiile si
Primării
autorităţile publice din
subordinea, sub autoritatea
sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor

Legea nr. 90 / 1 iulie pentru
modificarea Legii nr.
263/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea creşelor

Primării
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Se respinge O.U.G. nr. 77 din 26 iunie 2013 pentru
stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi
reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice
din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea
Guvernului ori a ministerelor.

Modificări intervenite:
Art. 1, alin. (1): Creşele sunt instituţii publice sau private
specializate în servicii cu caracter social, medical,
educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie
a copiilor de vârsta antepreşcolară.
Art. 2, alin. (1): Creşele se înfiinţează, se organizează şi
funcţionează drept centre cu program de lucru zilnic şi/sau,
în situaţii excepţionale, săptămânal, în sistem public ori
privat.
Art. 3 alin. (1), literele a) si b):
a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a
copiilor de vârsta antepreşcolară, prin personalul
angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri
specializate;
b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei,
nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor
copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat
specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;
Art. 4 alin. (1), litera c):
c) grupa mare, peste 2 ani.
Art. 24:
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare
a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Ministerul
Educaţiei Naţionale, modifică corespunzător H.G. nr.

1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie
timpurie antepreşcolară

503/
07.07.2014
6.

Guvernul
României
Comisia
Naţională de
Acreditare a
Spitalelor

Ministerul
Finanţelor
Publice
7.

503/
07.07.2014

Ministerul
Dezvoltării
Regionale
şi Administraţiei
Publice

Ordinul nr. 148/25 iunie
privind aprobarea constituirii
Comisiei de evaluare în
vederea acreditarii
în primul ciclu de acreditare
2011-2015 pentru fiecare
unitate sanitară cu paturi

Ordinul nr. 872/1025/1
iulie/30 iunie privind
aprobarea unor formulare
tipizate în scopul obţinerii
informaţiilor necesare
realizării schimbului automat
de informaţii potrivit art.
10912 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură
fiscală

SAPLCS
Manageri spitale

Direcţia Economică
Primării
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Pentru primul ciclu de acreditare 2011-2015, s-a aprobat
constituirea Comisiei de evaluare în vederea acreditării
pentru fiecare unitate sanitară cu paturi, în funcţie de
categoria acesteia şi de numărul de paturi. Stabilirea duratei
vizitei de evaluare se va aproba la nivelul Comisiei
Naţionale de Acreditare a Spitalelor în funcţie de numărul
de secţii.
S-au aprobat următoarele formulare tipizate în
scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării
schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
-Anexa la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe
clădiri-persoane fizice;
-Anexa la declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe
teren-persoane fizice;
-Anexa la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru
stabilirea impozitului/taxei pe clădiri-persoane juridice;
-Anexa la declaraţia fiscală/decizia de impunere pentru
stabilirea impozitului/taxei pe teren-persoane juridice.
Autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii de
autonomie locala şi de eficienţă economică, pot opta pentru
achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima
aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.
Autorităţile administraţiei publice locale care au pagina
de internet proprie vor asigura publicarea formularelor
tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi
consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând
sisteme informatice proprii.

8.

9.

10.

504/
07.07.2014

505/
08.07.2014

506/
08.07.2014

Casa Naţională
de Asigurări de
Sănătate

Parlamentul
României

Parlamentul
României

Ordinul nr. 486/1 iulie
pentru aprobarea
documentelor justificative
privind raportarea activităţii
realizate de către furnizorii de
servicii medicale formulare
unice pe ţară, fără regim
special

Legea nr. 99 /4 iulie pentru
modificarea şi completarea
Legii serviciului de
salubrizare a localităţilor nr.
101/2006

Legea nr. 98/ 4 iulie pentru
modificarea şi completarea
OG nr. 29/1997 privind Codul
aerian civil

SAPLCS
Manageri spitale

Primării
Compartimentul
U.I.P.,
managementul
judeţean al
deşeurilor

Direcţia Tehnică,
Investiţii şi
Patrimoniu
R.A. Aeroportul
Internaţional Sibiu
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S-au aprobat mai multe categorii de documente justificative
privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de
servicii medicale formulare unice pe tara, fără regim
special.

Prevederile prezentei legi se aplica serviciului public de
salubrizare a localităţilor, înfiinţat şi organizat de către
autorităţile administraţiei publice locale la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să
implementeze un sistem de colectare separată pe minimum
4 fracţii, respectiv hârtie, mase plastice, metale şi sticla.
La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, transportul
deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare colectate
separat, de la deţinătorii de deşeuri, se efectuează numai de
către operatorii licenţiaţi care au contracte de delegare a
gestiunii încheiate cu autorităţile administraţiei publice
locale respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotărâre
de dare în administrare a acestei activităţi.
S-a modificat art. 3, pct. 3.8 care reglementează ce se
înţelege prin „aeronave de stat”. S-a introdus la art. 3, după
pct. 3.8, pct. 3.81 care explică ce se înţelege prin „aeronave
fără pilot”.
Din categoria personalului aeronautic civil navigant face
parte şi personalul care asigură pilotarea aeronavelor fără
echipaj de conducere la bord.
În cazul aeronavelor fără echipaj de conducere la bord,
personalul care asigură pilotarea acestor aeronave
răspunde de la începerea şi până la terminarea operaţiunii
de zbor cu aeronava civila de conducerea tehnică şi de
siguranţa aeronavei, putând lua orice măsuri pentru
realizarea siguranţei zborului.

11.

506/
08.07.2014

Parlamentul
României

12.

511/
09.07.2014

Guvernul
României

13.

511/
09.07.2014

Ministerul
Afacerilor
Interne

14.

513/
09.07.2014

Parlamentul
României

Legea nr. 100/4 iulie privind
aprobarea O.G. nr. 8/2010
pentru modificarea şi
completarea O.G. nr. 15/2002
privind aplicarea tarifului de
utilizare şi a tarifului de
trecere pe reţeaua de
drumuri naţionale din
Romania

Direcţia Tehnică,
Investiţii şi
Patrimoniu

S-a aprobat, cu modificări şi completări, O.G. nr. 8 din 29
ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

S.C. Drumuri şi
Poduri S.A. Sibiu

S-au aprobat Normele privind înfiinţarea comitetelor
de audit intern.
În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare
H.G. nr. 554/2 iulie
a prezentei hotărâri, instituţiile publice centrale care
pentru aprobarea Normelor
îndeplinesc condiţiile pentru constituirea comitetelor de
Compartimentul
privind înfiinţarea comitetelor
audit intern, în conformitate cu Legea nr. 672/2002 privind
Audit
de audit intern
auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,
vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului
public intern cu cerinţele cadrului general reglementat prin
norme.
Serviciul control operaţional şi Inspecţia activităţii
Ordinul nr. 103/2 iulie
serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU are printre atribuţii
pentru aprobarea
şi urmatoarele:
Regulamentului de organizare
-realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie
SAPLCS
si funcţionare a Direcţiei
pentru activitatea UPU/CPU din cadrul unităţilor sanitare
Generale pentru
din sectorul public;
Manageri spitale
Monitorizarea,
-realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie
Controlul operaţional şi
pentru activitatea serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi
Serviciul Judeţean de
Inspecţia activităţii
descarcerare judeţene si al municipiului Bucureşti, din
Ambulanţă Sibiu
serviciilor de Ambulanţă şi
punct de vedere medical;
UPU/CPU
-realizează activitatea de control operaţional şi inspecţie
pentru activitatea serviciilor judeţene de ambulanţă şi al
municipiului Bucuresti;
Legea nr. 104/8 iulie pentru
S-a aprobat O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în
aprobarea O.U.G. nr. 1/2014 Inspectoratul pentru
domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi
privind unele măsuri în
Situaţii de Urgenţă
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 21/2004
domeniul managementului
„Cpt. Dumitru
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
situaţiilor de urgenţă, precum
Croitoru” Sibiu
Urgenţă
şi pentru modificarea şi
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completarea O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă

513/
15.
09.07.2014

516/
16.
10.07.2014

Ministerul
Sănătăţii

Ministerul
Fondurilor
Europene

Ordinul nr. 822/9 iulie
pentru completarea Normelor
de aplicare a prevederilor art.
18 din O.U.G. nr. 103/2013
privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum
şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, aprobate
prin Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 167/2014

Ordinul nr. 746/7 iulie pentru
aprobarea Ghidului
Solicitantului Condiţii
Generale aferent cererilor de
propuneri de proiecte lansate
în cadrul Programului
operaţional sectorial
„Dezvoltarea resurselor
umane” 2007-2013, în anul
2014, Ghidul Solicitantului

SAPLCS
Manageri spitale

Direcţia Strategii,
Proiecte
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S-a introdus un nou articol, 121 cu următorul cuprins:
121 (1) În cazul în care unităţile sanitare publice prevăzute
la art. 12 se afla în stare de incapacitate de plată, pe durata
menţinerii acestei stări, plata bursei de rezidenţiat se va face
de către direcţia de sănătate publică pe a cărei rază
teritorială se afla unitatea sanitară publica angajatoare în
cauza.
(2) Plata prevăzută la alin. (1) se face pe baza actului
adiţional la contractul privind sumele aferente plăţii bursei
de rezidenţiat încheiat între unitatea sanitară angajatoare
respectiva cu direcţia de sănătate publică judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, a listei nominale a
rezidenţilor care beneficiază de bursa de rezidenţiat
cuprinzând codul numeric personal, precum şi contul
bancar de vărsământ al acestora, întocmită de către unitatea
sanitară publică angajatoare, în baza criteriilor de acordare
a bursei de rezidenţiat prevăzute de prezentul ordin şi cu
respectarea termenelor prevăzute de acesta.
(3) Direcţia de sănătate publică care efectuează plata bursei
de rezidenţiat pe durata stării de incapacitate de plată a
unităţii sanitare angajatoare va transmite acesteia dovada de
efectuare a plăţii.
S-a aprobat Ghidul Solicitantului Condiţii Generale
aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul
Programului operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013 în anul 2014.
S-a aprobat Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice
pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 Dezvoltarea
economiei sociale, finanţată prin Programul operaţional
sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013,
domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea economiei
sociale.
S-a aprobat schema de ajutor de minimis Dezvoltarea
economiei sociale, finanţată prin Programul operaţional

Condiţii Specifice pentru
Cererea de propuneri de
proiecte nr. 168 „Dezvoltarea
economiei sociale”, finanţată
prin Programul operaţional
sectorial „Dezvoltarea
resurselor umane” 2007-2013,
domeniul major de intervenţie
6.1. „Dezvoltarea economiei
sociale” şi a schemei de ajutor
de minimis „Dezvoltarea
economiei sociale”finanţată
prin Programul operaţional
sectorial „Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013,
domeniul major de intervenţie
6.1. „Dezvoltarea economiei
sociale”

sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, domeniul major de intervenţie 6.1 Dezvoltarea
economiei sociale.
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