SERVICIULADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 22.12.2014- 09.01.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Emitent

Denumirea actului

Observaţii

crt.

Nr.
M.OF./Data
publicării

1.

881/04.12.2014

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale,
Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei
Publice

Ordinul nr. 1846/2408/2014
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5
alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol

Primari

Nr.

Conţinut pe scurt

Art. 1.
(1) Se aprobă modelul atestatului de producător eliberat de
primari persoanelor fizice care desfăşoară o activitate
economică în sectorul agricol.
(2) Modelul şi conţinutul atestatului de producător sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2.
(1) Formularul atestatului de producător are caracteristicile
tehnice cuprinse în lista prevăzută în anexa nr. 2.
(2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile
judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită
Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. tipărirea
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necesarului de formulare.
Art. 3.
(1) Primarii eliberează atestate de producător cu respectarea
următorului regim de completare a acestora:
a) numele şi prenumele titularului - se înscriu numele şi
prenumele persoanei fizice care solicită atestat de producător;
b) datele de identificare ale titularului - se completează cu
datele privind adresa de domiciliu, seria şi numărul CI/BI,
CNP;
c) produsele pentru care se solicită emiterea atestatului de
producător - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din
culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere,
păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele zootehnice,
piscicole, sericicole, după caz, suprafaţa de teren exploatată,
respectiv efectivele de animale deţinute de titular.
(2) Atestatul de producător este valabil un an calendaristic de
la data emiterii şi se vizează semestrial la cererea titularului.
Art. 4.
(1) La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi
se gestionează Registrul pentru evidenţa atestatelor de
producător, pe suport hârtie şi în format electronic, care
cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale
titularului atestatului de producător, suprafaţa de teren agricol
utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute.
(2) Modelul şi conţinutul Registrului pentru evidenţa
atestatelor de producător sunt prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 5.
(1) Atestatul de producător îşi încetează valabilitatea în
următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
b) în caz de deces al titularului;
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c) la solicitarea titularului.
(2) Eliberarea atestatului de producător cu încălcarea
dispoziţiilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol atrage
după sine nulitatea acestuia.
(3) În situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de
producător, titularul acestuia este obligat să anunţe în termen
de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi
autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu
aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial, operând menţiunea
corespunzătoare în Registrul pentru evidenţa atestatelor de
producător.
Art. 6.
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

2.

891/08.12.2014
Guvernul

Hotărârea nr. 1050/2014
privind aprobarea Strategiei naţionale în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului
general de acţiuni pe perioada 2014-2017
pentru implementarea Strategiei
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Serviciu Resurse
Umane

Primari

Art. 1.
Se aprobă Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017, denumită în
continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr.1 Art. 2.
Se aprobă Planul general de acţiuni pe perioada 2014-2017
pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, denumit în continuare
Plan de acţiuni, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3.
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între
Femei şi Bărbaţi, ministerele şi celelalte organe de specialitate
ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a duce la
îndeplinire măsurile specifice domeniului lor de activitate
prevăzute în Planul de acţiuni.
Art. 4.
Finanţarea măsurilor prevăzute în Planul general de acţiuni se
asigură din bugetul aprobat fiecărei instituţii/autorităţi publice
implicate şi din fonduri externe nerambursabile, în limita

fondurilor alocate cu această destinaţie.
3.

891/08.12.2014

Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei
Publice

Art. I.

Ordinul nr. 2425/1656/2014
privind modificarea anexei la Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, al viceprim-ministrului,
ministrul finanţelor publice, şi al ministrului
delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind
aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de
personal aferent bugetului general centralizat al
unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul
2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Serviciu Resurse
Umane

Primari

1Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pe
anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, prevăzut în anexa
la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr.
64/39/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
l, nr. 49 din 21 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se
modifică conform anexei care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Jud. Sibiu , nivelul maxim de cheltuieli aprobat -429597,
influente -29.622, nivelul maxim de cheltuieli rectificat
459219 – mii lei-

4.

935/22.12.2014

Ministerul
Sănătăţii,
Ministerul
Afacerilor
Interne ,Serviciul
Român de
Informaţii ,
Serviciul de
Informaţii
Externe,
Ministerul
Apărării
Naţionale MApN,
Ministerul
Justiţiei,
Serviciul de
Telecomunicaţii
Speciale,
Serviciul de

Ordinul nr.
1441/182/10382/211/M.121/4.295/C/539/966/2014
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în
anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20142015, adaptate la specificul organizării asistenţei
medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi
instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice,
siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti,
aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii
Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi
medicamente care aparţin acestei reţele
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Art. 1.
Manageri
Spitale

SAPLCS

(1) 1Se aprobă Normele proprii de aplicare în anul 2014 a
Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, adaptate la
specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a
ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii
publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti,
aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi
medicamente care aparţin acestei reţele, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate
a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi
dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu
prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul
2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor
de
servicii
şi
a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 20142015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
403 şi 403 bis din 30 mai 2014, cu modificările şi completările
ulterioare.

Pază şi
Protecţie

5.

941/22.12.2014

Ministerul
Finanţelor
Publice

Ordinul nr. 1780/2014
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014

Directia
Economica
Primari

Art. 1.
Se aprobă Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2014 prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Direcţiile care au atribuţii în execuţia bugetară din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală de
administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale
regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile lor
subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a
dispoziţiilor prezentului ordin.

6.

944//23.12.2014

Ministerul
Sănătăţii,Casa
Naţională a
Asigurărilor de
Sănătate

Ordinul nr. 1478/839/2014
pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
619/360/2014 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii
Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate pentru anii 2014-2015, precum şi
pentru modificarea şi completarea acestuia
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Manageri
Spitale

SAPLCS

1. 1În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, primul paragraf se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"
1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală
primară cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medicochirurgicală;
1.2 supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemoepidemic;
1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;
1.4 consultaţiile de planificare familială;
1.5 servicii de prevenţie;
1.6 activităţi de suport."

2. În anexa nr. 1, la litera A punctul 1, subpunctul 1.5 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"
1.5. Serviciile de prevenţie-consultaţie preventivă şi evaluarea
clinică:
a) consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste
18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinţe majore în
morbiditate şi mortalitate - o dată la 3 ani, care cuprinde:
- consultaţie (anamneză, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice atunci când există
argumente clinice de suspiciune a unei stări patologice
consemnate în foaia de observaţie;
- încadrarea medicală a asiguratului într-o grupă de risc.
Consultaţia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiare
de pachet minimal sau la solicitarea medicului de familie, în
luna în care este născută persoana neasigurată - pentru
persoanele neasigurate înscrise pe lista medicului de familie;
b) evaluarea periodică clinică a evoluţiei pentru bolnavii cu
afecţiuni cronice - anual, în limita competenţelor, şi cuprinde:
sfat medical, recomandări regim igieno-dietetic şi alte
activităţi care nu se finalizează cu eliberarea de prescripţii
medicale sau prescrierea de investigaţii medicale paraclinice."
4. În anexa nr. 7, la litera A punctul 1, primul paragraf se
modifică şi va avea următorul cuprins:
"
1. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală
ambulatorie cuprinde următoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 consultaţii pentru situaţiile de urgenţă medicochirurgicală;
1.2 consultaţii pentru supravegherea şi depistarea de boli cu
potenţial endemo-epidemic;
1.3 consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lehuziei;
1.4 consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare
familială."

7.

956/29.12.2014

Parlamentul

Legea nr.182/2014

Directia
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Art. 1
Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015

Economica

cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2) - (4)
si art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr.
69/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2
(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca
procent in produsul intern brut, este in anul 2015 de -1,8%, iar
in anul 2016 de -1,1%.
(2) Plafonul cheltuielilor de personal al bugetului general
consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este de
6,8% in anul 2015 si de 6,6% in anul 2016.
(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii
bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2015 si 2016,
plafoanele indicatorilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt
obligatorii.
Art. 3
(1) Plafonul privind datoria publica, conform metodologiei
Uniunii Europene pentru sfarsitul anului 2015, este de 40,5%
din produsul intern brut.
(2) In anul 2015 plafoanele privind finantarile rambursabile,
care pot fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din
finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi
contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale sunt in suma de 1.200,0 milioane lei fiecare.
Valoarea aferenta finantarilor rambursabile, care poate fi
autorizata pentru o unitate/subdiviziune administrativteritoriala, este de maximum 100 milioane lei anual.
(3) Plafoanele prevazute la alin. (2) nu cuprind finantarile
rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale,
precum si finantarile rambursabile destinate proiectelor care
beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea
Europeana, inclusiv cele cuprinse in Planul Elen de
Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor HIPERB.
(4) Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin
Ministerul Finantelor Publice, si de catre
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unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul
2015, este de 8.000,0 milioane lei.
(5) In anul 2015 plafoanele nominale ale cheltuielilor totale si
ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozitiilor art. 20 alin.
(1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, cu modificarile si
completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 1.
(6) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general
consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de
stat, bugetelor fondurilor speciale si ale altor bugete
componente ale bugetului general consolidat, in anul 2015,
sunt prevazute in anexa nr. 2.
(7) In anul 2015 plafonul soldului primar al bugetului general
consolidat este de -2.474,7 milioane lei.
(8) Indicatorii prevazuti la alin. (1) -(7) sunt obligatorii la
elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului
asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015 si reprezinta limite
maxime, care nu pot fi depasite.
Art. 4
Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de un
nivel al plafonului soldului structural anual al administratiei
publice pe anul 2015, conform anexei nr. 3.
Art. 5
Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor
elabora propunerile de cheltuieli bugetare in concordanta cu
prevederile Legii nr. 69/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si cu incadrarea in plafoanele prevazute in
prezenta lege.
Art.6
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.
8.

960/30.12.2014

Parlamentul
Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015
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Directia
Economica

Art. 8.
(1) 4În anul 2015, prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru echilibrarea bugetelor
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, se stabilesc
limite de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativteritoriale, luând în calcul veniturile proprii realizate pe anul 2013,

astfel:
a) 1.500.000 lei pentru comune;
b) 6.000.000 lei pentru oraşe;
c) 20.000.000 lei pentru municipii;
d) 50.000.000 lei pentru municipii reşedinţe de judeţ;
e) 80.000.000 lei pentru judeţe.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale care nu realizează venituri
proprii până la nivelul limitelor stabilite potrivit prevederilor alin. (1)
primesc sume de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit,
încasate la nivelul fiecărui judeţ, şi din sumele defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrare.
(3) Suma din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasată pe anul
2013 la nivelul judeţului, se repartizează astfel:
a) 27% se alocă bugetului propriu al judeţului;
b) diferenţa de sumă se repartizează proporţional cu ponderea fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale în totalul necesar pentru atingerea
limitelor stabilite.
(4) Sumele rămase după alocările prevăzute la alin. (3) se repartizează
pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin
decizie a directorului general al direcţiei generale regionale a
finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice,
astfel:
a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor unităţilor administrativteritoriale;
b) 15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor
administrativ-teritoriale;
c) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de
colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin
90% pe ultimul an;
d) 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care au
aprobat în urmă cu doi ani cel puţin un proiect cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile.
(5) În situaţia în care, în cadrul unui judeţ suma din cota de 18,5% din
impozitul pe venit nu este suficientă pentru asigurarea limitelor de
venituri stabilite, se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale, rămase după asigurarea limitelor de venituri, se
repartizează pe judeţe după următoarele criterii:
a) 55% în funcţie de numărul locuitorilor judeţului;
b) 15% în funcţie de suprafaţa judeţului;
c) 30% în funcţie de lungimea drumurilor judeţene şi comunale.
(7) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor alin. (6),
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o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se
repartizează pe comune, oraşe, municipii, prin decizie a directorului
general al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului
administraţiei judeţene a finanţelor publice, pe aceleaşi criterii
prevăzute la alin. (4).
(8) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor de
echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale, potrivit prevederilor alin. (1), (3), (5) şi (6), se aprobă prin
hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi.
(9) În anul 2015, în execuţie, cota de 18,5% se alocă de către
direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile
judeţene ale finanţelor publice până cel târziu la data de 8 a fiecărei
luni, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţelor, proporţional cu sumele repartizate prin
hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor alin. (8), respectiv cu
sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (4).

9.

961/30.12.2014

Parlamentul

Legea nr. 187/2014
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2015

10.

962/30.12.2014

Guvernul

Directia
Economica

Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2015
veniturile pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe destinaţii
şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,
sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din
venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului
bugetar al anului 2015.

Compartimentul
Contencios
Juridic

Hotărârea Nr.89 din 12.02.2014
pentru completarea Normelor de aplicare a Legii
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013
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Art. 1.

Primari

După articolul 22 din Normele de aplicare aLegii nr. 165/2013
privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv
în perioada regimului comunist în România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, se introduce un nou
capitol,
capitolul III1 „Mecanismul şi condiţiile privind compensarea
cu bunuri oferite în echivalent a imobilelor preluate în mod

abuziv în perioada regimului comunist“, alcătuit din articolele
221-223, cu următorul cuprins:Capitolul III^1Mecanismul şi
condiţiile privind compensarea cu bunuri oferite în echivalent
a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist
Articolul 221(1) Măsura reparatorie a compensării cu bunuri
oferite în echivalent, prevăzută deart. 1 alin. (2) din Legea nr.
165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
de către entitatea învestită cu soluţionarea cererii formulate în
baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi constă în acordarea de bunuri, libere de orice
sarcini,
în
echivalent
valoric.
(2) Bunurile care pot face obiectul compensării, în condiţiile
legii, sunt terenurile, cu sau fără construcţii, şi construcţiile
finalizate sau nefinalizate.(3) Echivalenţa valorică între
bunurile care au făcut obiectul cererii formulate în bazaLegii
nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi bunurile care se acordă în compensare se
stabileşte prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării
în vigoare a Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările
ulterioare.
(4) În cazul construcţiilor nefinalizate, valoarea se stabileşte
proporţional cu stadiul de execuţie, stabilit prin raport de
expertiză tehnică, întocmit de un expert autorizat, în condiţiile
legii.(5) Situaţia bunurilor care pot fi acordate în compensare
se afişează la sfârşitul fiecărei luni atât pe site-ul entităţii
învestite cu soluţionarea cererii formulate în bazaLegii nr.
10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cât şi la sediul acesteia.
Articolul 222Măsura compensării se aplică numai cu acordul
persoanei îndreptăţite.
Articolul 223Măsura compensării se dispune prin dispoziţia,
decizia sau, după caz, ordinul conducătorului entităţii învestite
cu soluţionarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
11.

965/30.12.2014

Guvernul

Hotărârea nr. 1180/2014
privind completarea Regulamentului general de
urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
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Directia
Arhitect Sef

Articol unic.
1Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 525/1996, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după
cum urmează:

525/1996

1. La articolul 18, după alineatul (21) se introduce un nou
alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:
(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (21), cu respectarea
legislaţiei şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare,
reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată
acestora pot fi amplasate şi în varianta supraterană, în
intravilanul şi extravilanul comunelor, satelor şi localităţilor
aparţinătoare oraşelor şi municipiilor."
2. La articolul 28, după alineatul (9) se introduce un nou
alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (3)-(9), cu respectarea
legislaţiei şi a reglementărilor tehnice specifice în vigoare,
reţelele de comunicaţii electronice şi infrastructura asociată
acestora pot fi amplasate şi în varianta supraterană sau, prin
reutilizarea infrastructurilor existente, în intravilanul şi
extravilanul comunelor, satelor şi localităţilor aparţinătoare
oraşelor şi municipiilor."

12.

965/30.12.2014

Ministerul
Finanţelor
Publice

Ordinul nr. 1806/2014
pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele
metodologice privind încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014
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Directia
Economica

Art. I.
1Anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2014, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.780/2014, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22
decembrie 2014, se modifică după cum urmează:
1. 1La punctul II "Operaţiuni de încasări şi plăţi prin
virament", asteriscul se elimină.
2. 1La finalul anexei se introduce o notă de subsol cu
următorul cuprins:
"
NOTĂ:
Termenele prevăzute la pct. I.1-6, II.1-7 şi IV.1 pot fi depăşite

numai cu acordul:
a) Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică şi
Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică - pentru
plăţile de la pct. II.2, II.6 şi II.7;
b) Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică - pentru
încasările/plăţile de la pct. I.1-6, pct. II.1, II.3, II.4, II.5 şi
IV.1."

13.

966/30.12.2014

Parlamentul

Legea nr. 185/2014
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură
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Institutii
Cultura

Art. 4.
(1) În vederea încredinţării managementului instituţiilor
publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte
de management, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
(2) Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute
la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data
încetării contractului de management.»"
6. 1La articolul I punctul 7, articolul 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 8.
Condiţiile de participare la concurs, caietul de obiective,
regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, de
soluţionare a contestaţiilor, precum şi datele pentru depunerea
dosarelor de concurs, a proiectului de management şi
desfăşurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoştinţa
publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituţiei
publice de cultură şi a autorităţii, după caz, precum şi prin
afişare la sediul autorităţii şi al instituţiei pentru care se
organizează concursul."
7. 1La articolul I punctul 8, articolul 10 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 10.
În vederea participării la concurs, candidaţii depun la sediul
autorităţii proiectele de management, în scris şi în format
electronic, precum şi dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit
regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunţul
public."
8. 2La articolul I punctul 12, alineatele (1) şi (2) ale articolului
16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 16.

(1) Pentru desfăşurarea concursului de proiecte de
management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de
concurs, în funcţie de specificul instituţiei.
(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin
sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai
autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în
domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două
treimi."
9. 2La articolul I punctul 15, alineatele (3) şi (7) ale articolului
19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(3) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea etapei prevăzute la
art. 6 alin. (2) lit. b) candidaţii care au obţinut în prima etapă a
concursului nota minimă 7.
..........
(7) În cazul în care niciun candidat nu a obţinut o medie de
minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de
maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9."
Art. 33.
(1) În situaţiile de încetare a contractului de management
înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau
dispoziţie, o persoană competentă să asigure managementul
instituţiei publice de cultură, în maximum 5 zile de la data
constatării încetării contractului de management, şi
organizează un nou concurs de management, în termenul
stabilit la art. 7 alin. (3).
..........
(5) Conducerea interimară se asigură până la data începerii
executării noului contract de management, dar nu mai mult de
120 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor prevăzute la
art. 32 alin. (4)."
22. 1La articolul I punctul 30, alineatul (1) al articolului 36 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 36.
(1) Evaluarea managementului se face anual, pe baza
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, elaborat de Ministerul Culturii, şi reprezintă
procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost
realizate obligaţiile asumate prin contractul de management, în
raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor
prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3)."
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23. 1La articolul I punctul 31, alineatul (1) al articolului 37 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 37.
(1) Termenele şi modul în care se efectuează evaluările anuale
sunt prevăzute prin grija autorităţii în contractul de
management."
24. 1La articolul I punctul 34, articolul 40 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 40.
Evaluarea managementului este organizată în următoarele
etape:
a) analiza raportului de activitate;
b) susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul
unui interviu."
25. 1La articolul I punctul 35, alineatul (2) al articolului 41 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul
evaluării este nesatisfăcător."
26. 2La articolul I, punctul 37 se abrogă.
27. 1La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct,
punctul 371, cu următorul cuprins:
371. După articolul 43 se introduce un nou articol, articolul
431, cu următorul cuprins:
Art. 431.
(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art.
37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul
de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate
cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate.
(2) Termenul de depunere a proiectului de management se
stabileşte de către autoritate.
(3) Proiectul de management depus în condiţiile alin. (1)
constituie baza încheierii unui nou contract de management."
28. 1La articolul I punctul 39, litera b) a articolului 45 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;".
29. 2La articolul I punctul 41, literele a) şi b) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
a) «concurs de management» cu «concurs de proiecte de
management»;
b) «plan de management» cu «proiect de management»;"
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14.

8/07.12.2015

Guvernul

Hotărârea nr. 1183/2014
privind nominalizarea autorităţilor implicate în
sistemul de management şi control al fondurilor
europene structurale şi de investiţii 2014-2020

Directia
Strategii
Proiecte

Primari

15.

09/07.01.2015

Ministerul
Sănătăţii

Art. 1.
Prezenta hotărâre:
a) stabileşte organismul de coordonare care efectuează
desemnarea autorităţilor şi organismelor implicate în
gestionarea fondurilor europene structurale şi de investiţii
2014-2020;
b) nominalizează autorităţile şi organismele implicate în
gestionarea fondurilor europene structurale şi de investiţii
2014-2020
potrivit
prevederilor
art.
123 alin.
(1),(2), (4) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013, şi
ale art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie
2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al
Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013.

SAPLCS
Ordinul nr. 1657/2014
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor
pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul
2014
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Art. I.
Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind
aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă
pentru anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 99 din 7 februarie 2014, cu modificările ulterioare,
se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.

Art. II.
Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la
îndeplinire prevederile prezentului ordin
ANEXA SIBIU -SUMA APROBATA 9.295,00 MII LEI
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