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

PUBLICĂ

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

Vă informăm că au fost emise în perioada 25-29.05.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data
publicării

Emitent

1.

331/15.05.2015

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii
Rurale

2.

335/15.05.2015

Parlamentul

Denumire actului

Ordin nr. 1017 din 14
mai 2015 privind
modificarea si
completarea Ordinului
ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale nr.
1.253/2013 pentru
aprobarea regulilor
privind inregistrarea
operatorilor in
agricultura ecologica
Lege nr. 110 din 14 mai
2015 privind aprobarea
Ordonantei Guvernului
nr. 2/2015 pentru
reglementarea unor
masuri bugetare

Observaţii

Primari
Camera Agricola a
jud.Sibiu

Conţinut pe scurt

1. La articolul 2, după alineatul (1^4) se introduce un nou alineat, alineatul (1^5), cu următorul cuprins:
"(1^5) Pentru anul 2015, termenul de înregistrare prevăzut la alin. (1) se prelungeşte până la data de 30
iulie inclusiv."
2. La articolul 2 alineatul (2^1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice care îndeplinesc condiţiile
menţionate la alin. (2^2), la solicitarea scrisă a operatorilor - pot întocmi fişele de înregistrare prevăzute în
anexele nr. 1-7, verifică conformitatea datelor, semnează şi ştampilează în numele acestora şi transmit fişele
de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;"

Directia Tehnica,
Patrimoniu
Directia Srategii,
Proiecte

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2015 pentru reglementarea unor măsuri bugetare,
adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2015, cu următoarea completare:
- După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:
"Art. IV. - Alineatele (1) şi (2) ale articolului 45 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele
internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014,
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3.

335/15.05.2015

Parlamentul

Lege nr. 111 din 14 mai
2015 pentru modificarea
Legii nr. 350/2005
privind regimul
finantarilor
nerambursabile din
fonduri publice alocate
pentru activitati nonprofit
de interes general

Directia Srategii,
Proiecte
Direcţia
Economică
Institutii Cultura

cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«Art. 45. - (1) Ministerul Finanţelor Publice prezintă Guvernului rezultatele prioritizării până la data de 31
mai a fiecărui an, în vederea aprobării prin memorandum a listei proiectelor prioritizate.
(2) Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanţelor Publice lista proiectelor de investiţii
publice prioritizate până cel târziu la data de 15 aprilie a fiecărui an.»"
ART. I
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 14 decembrie
2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a
cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia
fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de
cofinanţare prevăzut la lit. g);".
2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai
în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară
contractul."

4.

335/15.05.2015

Guvernul
Ordonanta de urgenta nr.
10 din 13 mai 2015
pentru completarea
Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta
corporativa a
intreprinderilor publice

Compartiment
Contencios Juridic
SC Drumuri si
Poduri SA
RA Aeroportul
International Sibiu

ART. II
Prevederile prezentei legi se aplică contractelor de finanţare care se încheie după data intrării în vigoare a
acesteia.
ART. I
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 14 decembrie
2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a
cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare, cu excepţia
fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de
cofinanţare prevăzut la lit. g);".
2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai
în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în anul bugetar în care se desfăşoară
contractul."
ART. II
Prevederile prezentei legi se aplică contractelor de finanţare care se încheie după data intrării în vigoare a
acesteia.
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5.

6.

336/18.05.2015

337/18.05.2015

Ministerul
Agriculturii si
Dezvoltarii
Rurale

Ministerul
Sănătăţii

Primari
Ordin nr. 726 din 28
aprilie 2015 privind
aprobarea Ghidului
pentru practici agricole
benefice pentru clima si
mediu in anul 2015

Camera Agricola a
jud.Sibiu

ORDIN nr. 595 /2015
pentru modificarea
Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare
a
concursurilor/examenelor
pentru ocuparea
funcţiilor specifice
comitetului director din
spitalele publice,
aprobată prin Ordinul
ministrului sănătăţii
publice nr. 284/2007

SAPLCS
Manageri Spitale

ART. 1
Se aprobă Ghidul pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 elaborat în
conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexă*).
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Ghidul pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în anul 2015 este utilizat de beneficiarii de
sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă, conform cererilor unice de plată pe care le depun la centrele
locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
ART. 3
Beneficiarii de sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă trebuie să respecte practicile agricole
benefice pentru climă şi mediu, aşa cum sunt stabilite în anexă.
ART. I
Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor
specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr.
284/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 3 alineatul (3), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:
"a) pentru directorul medical:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil
medicină;
- sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
- au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenţă/atestat în managementul serviciilor de
sănătate ori sunt absolvenţi ai cursului de management spitalicesc;
- sunt cadre didactice recomandate de senatul instituţiei de învăţământ medical superior în cauză, cu
aprobarea managerului şi cu avizul consiliului de administraţie al spitalului, numai pentru institute sau spitale
clinice;
c) pentru directorul financiar-contabil:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil
economic;
- au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
- deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi,
precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu;"
2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
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g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru
didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări,
cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) recomandarea senatului instituţiei de învăţământ medical superior în cauză;
l) aprobarea managerului;
m) avizul consiliului de administraţie al spitalului."

7.

8.

343/19.05.2015

346/20.05.2015

Parlamentul

Ministerul
Finantelor
Publice

Lege nr. 107 din 14 mai
2015 pentru modificarea
si completarea art. 17 din
Legea nr. 218/2002
privind organizarea si
functionarea Politiei
Romane

SAPLCS- ATOP

ART. II
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi managerii
spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ARTICOL UNIC
Articolul 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. Alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Autoritatea teritorială de ordine publică este constituită din şeful Direcţiei generale de poliţie a
municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de poliţie judeţean, un reprezentant al Corpului Naţional al
Poliţiştilor, subprefect, 6 consilieri desemnaţi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv de
consiliul judeţean, 3 reprezentanţi ai comunităţii desemnaţi de primarul general al municipiului Bucureşti,
respectiv de preşedintele consiliului judeţean, şeful Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti
sau al inspectoratului judeţean, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau
şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi, după caz, şeful poliţiei locale din municipiul
reşedinţă de judeţ."

RA Aeroportul
International Sibiu

2. După alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
"(2^1) Participarea şefului Direcţiei generale de jandarmi a municipiului Bucureşti sau al inspectoratului de
jandarmi judeţean şi a şefului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti sau a
şefului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean în autoritatea teritorială de ordine publică se
realizează în legătură cu activităţile desfăşurate de aceste instituţii în calitate de forţe de sprijin care participă
la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice sub conducerea Poliţiei
Române.
(2^2) Aspectele referitoare la activităţile desfăşurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cele
ale poliţiei locale în planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice se prezintă integrat prin intermediul
Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti sau inspectoratului de poliţie judeţean."
Republicare

Ordin nr. 41 din 20 mai
2015 viceprimministrului, ministrul
finantelor publice, si al
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ministrului delegat
pentru buget nr. 41/2014
privind reglementarea
procedurii de raportare a
unor indicatori
economico-financiari de
catre operatorii
economici cu
capital/patrimoniu
integral ori majoritar
detinut direct sau indirect
de autoritatile publice
centrale ori locale,
precum si a procedurii de
transmitere a datelor in
vederea intocmirii
Raportului anual
conform art. 58 din
Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanta
corporativa a
intreprinderilor
publice(republicare)
9.

359/25.05.2015

Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei
Publice

Ordinul nr. 775/2015
pentru aprobarea
reglementării tehnice
"Ghid privind proiectarea
şi execuţia consolidării
structurilor în cadre din
beton armat cu pereţi
turnaţi in situ", indicativ
GP 079-2014

Directia Arhitect
Sef

Art. 1.
Se aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din
beton armat cu pereţi turnaţi in situ", indicativ GP 079-2014, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă
din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Art. 2.
Prezentul ordin**) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la
data publicării.
**) Ordinul şi anexa se publică şi în Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC".
Art. 3.
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi
turismului nr. 305/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind proiectarea şi execuţia
consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ", indicativ G.P. 079-03***), publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 23 septembrie 2003, se abrogă.
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10.

361/26.05.2015

Parlamentul

Legea nr. 118/2015

Centre scolare
Articol unic.
Articolul 151 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"

privind modificarea art.
151 din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011

Art. 151.
(1) Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat
sau diplomă echivalentă.
(2) În cadrul metodologiei proprii, instituţiile de învăţământ superior stabilesc facilităţi sau condiţii speciale
referitoare la admiterea candidaţilor la programe de studii universitare de licenţă, care au obţinut în perioada
studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.
(3) Candidaţii la studiile universitare de licenţă care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii
(premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri
finanţate de la buget, pentru un program de licenţă, masterat sau doctorat.
(4) Bursa «Meritul Olimpic» se acordă, conform alin. (3), pe toată durata studiilor liceale şi universitare, dacă
se menţine performanţa. Bursa se acordă din fonduri bugetare, din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice.

11.

361/26.05.2015

Parlamentul

Legea nr. 119/2015
pentru modificarea Legii
administraţiei publice
locale nr. 215/2001

Serviciul Resurse
Umane

Primari

Articol unic.
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 66, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
"
Art. 66.
(1) Primarii comunelor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, un post de consilier al
primarului. Primarii oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor reşedinţă de judeţ pot înfiinţa, în limita
numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct, format din:
a) maximum 2 posturi, la oraşe şi municipii;
b) maximum 4 posturi, la municipii reşedinţă de judeţ.
(2) Personalul încadrat pe posturile prevăzute la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar."
2. La articolul 105, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"
Art. 105.
(1) Preşedintele consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul
preşedintelui, compartiment distinct, format din maximum 4 posturi."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.
(1) din Constituţia României, republicată.
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12.

363/26.05.2015

Autoritatea
Naţională
Sanitară
Veterinară şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor

Ordin nr.
352/636/54/2015
pentru aprobarea
normelor privind
ecocondiţionalitatea în
cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin
pentru fermieri în
România

Primari

Art. 1.
Se aprobă normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în
România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
În sensul prezentului ordin se aplică definiţiile prevăzute la art. 2 şi art. 91 alin. (3) din Regulamentul (UE)
nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea,
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78,
(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului, la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin
scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al
Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, la art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr.
640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi
condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul
plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii şi la art. 64 din Regulamentul
de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul
integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.
Art. 3.
(1) Normele privind ecocondiţionalitatea sunt obligatorii pentru:
a) fermierii care solicită plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii;
b) beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, plăţi
de agromediu şi climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru
menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale
sau cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente de silvomediu şi măsuri de sprijin în sectorul
pomicol;
c) fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantaţii viticole cu soiuri de struguri
pentru vin;
d) fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul
naţional pentru care trebuie respectate normele privind ecocondiţionalitatea, în conformitate cu reglementările
în vigoare.
(2) Normele privind ecocondiţionalitatea cuprind cerinţele legale în materie de gestionare, denumite în
continuare SMR, şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, denumite în
continuare GAEC, referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole
ale terenurilor; sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor; bunăstarea animalelor.
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13.

14.

15.

363/26.05.2015

372/28.05.2015

373/28.05.2015

Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei
Publice -

Ordin nr. 819/2015

Directia Arhitect
Sef

Ordinul nr. 819/2015
privind aprobarea
reglementării tehnice
"Îndrumar privind
mentenanţa
echipamentelor
tehnologice aflate în
exploatare, pentru
asigurarea calităţii
lucrărilor de construcţii",
indicativ NE 003-2015

Ministerul
Dezvoltării
Regionale Şi
Administraţiei
Publice

ORDIN nr. 901 /2015
privind aprobarea
Metodologiei de emitere
a avizului tehnic de către
Inspectoratul de Stat în
Construcţii - I.S.C.
pentru documentaţiile
tehnico-economice
aferente obiectivelor de
investiţii finanţate din
fonduri publice

Guvernul

HOTĂRÂRE nr. 367 /
2015
pentru modificarea şi
completarea Normelor
metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004

Directia Arhitect
Sef

Directia
Economica

Subordonate

Art. 1.
Se aprobă reglementarea tehnică "Îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în
exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii", indicativ NE 003-2015, prevăzută în anexa*)
care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 bis, care se poate achiziţiona de la
Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

ART. 1
Se aprobă Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.
pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia coordonare, control şi sinteză a activităţii de control şi avizare din cadrul Inspectoratului de Stat în
Construcţii - I.S.C. şi inspectoratele regionale/judeţene în construcţii vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
ART. 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi
locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007 privind
aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru
documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 29 august 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.
ART. I
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
A. Titlul II "Impozitul pe profit"
Punctul 21^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"21^3. Pentru aplicarea prevederilor art. 20^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, formele de organizare pentru persoanele juridice române, societăţi-mamă, sunt:
- societăţile înfiinţate în baza legii române, cunoscute ca «societăţi pe acţiuni», «societăţi în comandită pe
acţiuni», «societăţi cu răspundere limitată», «societăţi în nume colectiv», «societăţi în comandită simplă»."

Primari
5. După punctul 139 se introduce un nou punct, punctul 139.1^1, cu următorul cuprins:
"Codul fiscal:
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Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 64^1. - (1) Organul fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri din cedarea
folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor
referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de
asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuţii sociale obligatorii».
(2) Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX^2 - «Contribuţii sociale obligatorii»
datorate în cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei
bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale.
(3) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării bazei impozabile în vederea acordării deductibilităţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzută la titlul IX^2 - «Contribuţii sociale obligatorii» şi
determinarea impozitului pe venit anual datorat.
(3^1) Din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă
determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor
forfetare de cheltuieli, se deduc contribuţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute la titlul IX^2 datorate
pentru anul fiscal.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1) - (3) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
9. Punctul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) În situaţiile prevăzute la pct. 87^4 şi 87^7, plătitorul de venit din salarii restituie contribuabilului
impozitul reţinut pe venitul din salarii potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
(2) În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru
activitatea desfăşurată în străinătate, contribuabilii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul
fiscal care sunt plătiţi pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui
angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România au obligaţia de a declara în
România veniturile respective potrivit declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate la termenul
prevăzut de lege, cu excepţia contribuabililor care realizează venituri de această natură în condiţiile prevăzute
la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) şi pct. 87^8 pentru care impozitul este final.
(3) Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate se depune la registratura organului fiscal
competent sau prin poştă, însoţită de următoarele documente justificative:
a) documentul menţionat la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal întocmit de angajatorul rezident în România
ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială din care să rezulte venitul
bază de calcul al impozitului;
b) contractul de detaşare;
c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea
competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în
celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte
documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care
dreptul de impunere a revenit statului străin."
ART. II
În cadrul reglementărilor punctelor date în aplicarea prevederilor titlului III "Impozitul pe venit" din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sintagmele "pe baza contabilităţii
în partidă simplă" şi "pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă" se înlocuiesc cu sintagma "pe baza
datelor din contabilitate".
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ART. III
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.
ART. IV
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie
2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

16.

374/28.05.2015

Guvernul

ORDONANŢĂ DE
URGENŢĂ nr. 14 din
27 martie 2015
pentru completarea Legii
administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi
pentru modificarea art.
39 alin. (7^2) din Legea
nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale

Directia
Economica

Subordonate

Primari

ART. I
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 55, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (8^1)-(8^4), cu următorul
cuprins:
"(8^1) În situaţia excepţională în care primarul se află în imposibilitatea exercitării mandatului în
conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 şi 70, consiliul local este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar
funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană
prin detaşare în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de
secretar al unităţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oraşului sau
municipiului, până la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
(8^2) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (8^1) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi
vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi
funcţionarii publici.
(8^3) În situaţia prevăzută la alin. (8^1), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii.
(8^4) Numirea în funcţia de secretar al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, se face, în situaţia
prevăzută la alin. (8^3), de către prefect, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."
2. La articolul 99, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu următorul cuprins:
"(9) În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în imposibilitatea exercitării
mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(7), iar funcţia de secretar al judeţului este
vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz,
art. 92 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite
atribuţiile de secretar al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, până la ocuparea funcţiei
publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi
funcţionarii publici.
(10) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (9) trebuie să îndeplinească condiţiile de studii şi vechime
în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii
publici.
(11) În situaţia prevăzută la alin. (9), prefectul trebuie să solicite cu celeritate Agenţiei Naţionale a
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Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere de secretar al judeţului,
în condiţiile legii.
(12) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin. (11), de către prefectul
judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."
3. La articolul 117, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 55 alin. (8^1) sau, după caz, la art. 99
alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite
pentru activităţile curente."
ART. II
Alineatul (7^2) al articolului 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7^2) Primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, aflaţi în
situaţia prevăzută la alin. (7^1), aplică în anul financiar în curs ultimul buget aprobat, actualizat cu sumele
repartizate, în anul curent, de la bugetul de stat sau de la alte bugete, cu încadrarea cheltuielilor în limita
lunară de 1/12 din totalul acestui buget."

17.

377 29.05.2015

Casa Naţională
de Asigurări
de Sanatate

ORDIN nr. 212 din 10
aprilie 2015
pentru aprobarea
Metodologiei şi a
formatului de raportare a
Listei actualizate a
medicamentelor pentru
care se datorează
contribuţie trimestrială

SAPLCS
Manageri Spitale

ART. 1
Se aprobă Metodologia de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează
contribuţie trimestrială, prevăzută în anexa nr 1.
ART. 2
Se aprobă formatul de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie
trimestrială, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
(1) Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române şi
care nu şi-au declarat la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate reprezentanţii legali au obligaţia să depună
la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii
trimestrului pentru care se datorează contribuţia, datele de identificare ale reprezentantului legal, respectiv
documentul prin care aceştia au împuternicit o persoană juridică română pentru a duce la îndeplinire
obligaţiile legale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor
contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi Lista medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială, în format electronic şi pe
suport hârtie, conform prevederilor prezentului ordin.
(2) Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care sunt persoane juridice române şi
care nu şi-au declarat la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Lista medicamentelor pentru care se
datorează contribuţie trimestrială au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate această
listă, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia,
în format electronic şi pe suport hârtie conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care sunt persoane juridice române, precum
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şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care nu sunt
persoane juridice române au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, până la data de
15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia, Lista actualizată a
medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială, în format electronic şi pe suport hârtie,
conform prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 6
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care
sunt persoane juridice române, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă
a medicamentelor care nu sunt persoane juridice române vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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