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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 15- 19.06.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data publicării

Emitent

Denumirea actului

1.

411/10.06.2015

Parlamentul

LEGE nr. 133 din 8
iunie 2015
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
46/2008 - Codul silvic

Observaţii

Primari
Camera Agricola
a jud. Sibiu

Conţinut pe scurt

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc
nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a
altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente
silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform
operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de
proprietate, fondul forestier naţional."
2. La articolul 1 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) terenurile ocupate de construcţii şi curţile aferente acestora: sedii administrative,
cabane, fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale de interes vânătoresc, drumuri şi căi
ferate forestiere de transport, spaţii industriale, alte dotări tehnice specifice sectorului
forestier, terenurile ocupate temporar şi cele afectate de sarcini şi/sau litigii, precum şi
terenurile forestiere din cadrul culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de
stat şi cele destinate realizării unor obiective din cadrul Sistemului Integrat de Securizare a
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Frontierei de Stat;"
9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Este obligatorie administrarea sau, după caz, asigurarea serviciilor silvice
pentru întregul fond forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale
silvice. Pentru fondul forestier proprietate publică a statului deţinut de Institutul de
Cercetări şi Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», administrarea se realizează de către structurile
din cadrul acestuia.
(2) Administrarea, precum şi serviciile silvice, după caz, se asigură prin ocoale silvice
autorizate, denumite în continuare ocoale silvice, care sunt de două tipuri:
a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi din
structura Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, care
administrează fond forestier proprietate publică a statului şi care sunt înfiinţate de acestea;
Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, care se reorganizează în Institutul de CercetareDezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», poate asigura administrarea prin bazele
experimentale, care se asimilează ocoalelor silvice de stat, dar numai pentru fondul
forestier proprietate publică a statului pentru care are calitatea de administrator, potrivit
legii;
b) ocoale silvice de regim, care sunt înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile
administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au în
proprietate fond forestier ori de asociaţii constituite de către acestea.
(3) Ocoalele silvice prevăzute la alin. (2) sunt de interes public şi pot administra sau
asigura servicii silvice, după caz, şi pentru alte proprietăţi forestiere, pe bază de contracte,
care constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de către proprietar pentru
administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, după caz, cu excepţia ocolului silvic propriu
al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, care poate asigura
administrarea sau serviciile silvice numai pentru fondul forestier pe care îl are în
administrare proprie.
(4) În formele asociative de proprietate la care statul deţine în indiviziune terenuri cu
vegetaţie forestieră, statul este reprezentat în drepturile sale de către Ministerul Finanţelor
Publice."
14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se
administrează prin ocoale silvice de regim, care funcţionează ca regii autonome de interes
local, sau pe bază de contracte cu ocoale silvice de stat, aşa cum este reglementat la art. 10
alin. (2) şi (3).
(2) Ocoalele silvice de regim care nu funcţionează ca regii autonome de interes local pot
asigura servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale."
22. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Administrarea, precum şi serviciile silvice, după caz, se asigură cu
respectarea principiului teritorialităţii.
(2) Ocolul silvic se constituie, funcţionează şi asigură administrarea şi/sau serviciile
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silvice pentru suprafeţe de fond forestier aflate în limitele teritoriale ale judeţului în care
acestea au sediul social şi în judeţele limitrofe acestuia, cu respectarea principiului
teritorialităţii.
(3) Face excepţie de la prevederile alin. (2) proprietarul unic care are în proprietate fond
forestier şi în alte judeţe decât judeţul în care ocolul silvic îşi are sediul social şi în judeţele
limitrofe acestuia, care poate constitui un ocol silvic de regim, cu respectarea prevederilor
prezentei legi.
(4) Ocolul silvic care administrează şi/sau asigură serviciile silvice în proximitatea unei
suprafeţe de fond forestier proprietate publică sau privată a unei unităţi administrativteritoriale sau proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice este obligat să asigure, pe
bază de contract, administrarea/serviciile silvice, la solicitarea scrisă a proprietarului.
(5) În situaţia fondului forestier pentru care nu există administrare sau pentru care nu
sunt asigurate serviciile silvice, la preluarea acestora pentru administrare, respectiv pentru
asigurarea serviciilor silvice, se realizează control de fond de către ocolul silvic care
urmează să încheie contract de administrare sau servicii silvice, după caz."
7) În cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi
proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, după acoperirea
cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru destinaţiile prevăzute
la alin. (3) lit. a)-d), sumele rămase disponibile se restituie, la cerere, proprietarului."
51. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Solicitările de scoatere definitivă sau de ocupare temporară de terenuri din
fondul forestier naţional, în condiţiile prevăzute la art. 36-39, cu acordul proprietarului şi
avizate favorabil de ocolul silvic care asigură administrarea şi/sau serviciile silvice, în cazul
proprietăţii private şi proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv cu
avizul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, al Institutului de Cercetări şi Amenajări
Silvice, care se reorganizează în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură
«Marin Drăcea» sau al ocolului silvic înfiinţat de Regia Autonomă Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat, în cazul terenurilor din fondul forestier proprietate
publică a statului, se aprobă de către:
a) conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură, pentru suprafeţe de până la un ha;
b) conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu avizul
structurii de specialitate, pentru suprafeţe de la un ha până la 10 ha inclusiv şi pentru
situaţia prevăzută la art. 39 alin. (7);
c) Guvernul, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu
avizul structurii teritoriale de specialitate, pentru suprafeţe de peste 10 ha, precum şi pentru
alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru intervenţii cu
caracter urgent privind remedierea unor deranjamente sau avarii la liniile de
telecomunicaţii, de transport sau de distribuţie a energiei electrice, la conductele de apă,
canalizare, gaze, precum şi la alte instalaţii similare, se aprobă de conducătorul structurii
teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza
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unei solicitări emise de autorităţile competente, în condiţiile legii, pentru o perioadă de
maximum 30 de zile, fără a mai fi necesară plata garanţiei pentru ocuparea temporară de
fond forestier.
(3) Beneficiarul ocupării temporare, în condiţiile alin. (2), a terenului din fondul forestier
naţional este obligat să achite contravaloarea prejudiciilor produse, a pierderii de creştere a
arborilor, precum şi a lucrărilor necesare aducerii terenului la starea iniţială, stabilită pe
bază de deviz, întocmit în condiţiile legii de către ocolul silvic care asigură administrarea
şi/sau serviciile silvice şi avizat de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, devizul constituind titlu
executoriu.
(4) Contravaloarea prevăzută la alin. (3) se achită, în termen de 30 de zile de la
comunicarea devizului prevăzut la alin. (3), către beneficiar."
52. La articolul 41 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional, în cazurile
prevăzute la art. 36 şi 37, obligaţiile băneşti sunt următoarele:
a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, care se
achită anticipat emiterii aprobării de scoatere definitivă şi se depune în fondul de
ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat la dispoziţia autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură;
b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier naţional, care se achită
proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată a persoanelor fizice, juridice
sau proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate
publică a statului, acestea se achită administratorilor pădurilor proprietate publică a statului,
făcându-se venit la fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; suma prevăzută la art. 37
alin. (4), care se virează în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică;"
55. La articolul 42 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Pentru terenurile care se ocupă temporar din fondul forestier naţional, în
cazurile prevăzute la art. 39, obligaţiile băneşti sunt următoarele:
a) garanţia, echivalentă cu taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul
forestier naţional cu compensare, care se achită anticipat emiterii aprobării şi se depune în
fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, fond aflat la dispoziţia
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
b) chiria, care se achită proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate privată a
persoanelor fizice şi juridice, respectiv al celui proprietate publică şi privată a unităţilor
administrativ-teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publică a statului, 30% din
chirie se depune în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, 20% se achită
administratorului, iar 50% se depune în fondul de accesibilizare a pădurilor;"
60. La articolul 46, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Pentru realizarea schimbului de terenuri în situaţiile în care unul dintre
terenuri este proprietate publică, schimbul trebuie să îndeplinească cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
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.................................................................
(2) Schimbul de terenuri prevăzut la alin. (1) se iniţiază de administratorul fondului
forestier proprietate publică sau de proprietar, în cazul fondului proprietate publică a
unităţilor administrativ-teritoriale şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură."
91. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 105. - (1) Prejudiciul adus fondului forestier naţional, denumit în continuare
prejudiciu, indiferent de natura juridică a proprietăţii, se evaluează de către personalul
silvic, în condiţiile legii.
(2) Valoarea prejudiciului prevăzut la alin. (1), cauzat prin fapte care constituie
infracţiuni sau contravenţii, în pădurile încadrate prin amenajamente silvice în grupa I
funcţională, se stabileşte prin multiplicarea de două ori a valorii obţinute potrivit legii.
(3) În situaţiile în care prejudiciul evaluat potrivit prevederilor alin. (1) nu a fost
recuperat de ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea fondului forestier,
potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se recuperează, în baza
procesului-verbal, actului de control de fond forestier/parţial întocmit de personalul silvic,
de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală pentru prejudiciul stabilit în sarcina persoanelor juridice. Sumele astfel realizate se
fac venit la bugetul de stat, iar pentru prejudiciul stabilit în sarcina persoanelor fizice de
către organele fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele astfel realizate se fac
venit la bugetul local."
23. Ocol silvic - unitatea silvică înfiinţată în scopul administrării sau asigurării serviciilor
pentru fondul forestier naţional, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:
a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;
b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;
c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier.
Ocoalele silvice de regim pot fi înfiinţate de:
a) proprietari persoane fizice sau juridice sau de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona ca
asociaţii şi fundaţii sau ca societăţi comerciale;
b) de unităţi administrativ-teritoriale sau de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona ca regii
de interes local;
c) asociaţii între unităţi administrativ-teritoriale şi/sau persoane fizice şi/sau juridice şi
pot funcţiona ca asociaţii şi fundaţii sau ca societăţi comerciale; pentru proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale, aceste ocoale silvice pot asigura numai servicii silvice.
23. Ocol silvic - unitatea silvică înfiinţată în scopul administrării sau asigurării serviciilor
pentru fondul forestier naţional, având suprafaţa minimă de constituire după cum urmează:
a) în regiunea de câmpie - 3.000 ha fond forestier;
b) în regiunea de deal - 5.000 ha fond forestier;
c) în regiunea de munte - 7.000 ha fond forestier.
Ocoalele silvice de regim pot fi înfiinţate de:
a) proprietari persoane fizice sau juridice sau de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona ca
asociaţii şi fundaţii sau ca societăţi comerciale;
b) de unităţi administrativ-teritoriale sau de asociaţii ale acestora şi pot funcţiona ca regii
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de interes local;
c) asociaţii între unităţi administrativ-teritoriale şi/sau persoane fizice şi/sau juridice şi
pot funcţiona ca asociaţii şi fundaţii sau ca societăţi comerciale; pentru proprietatea publică
a unităţilor administrativ-teritoriale, aceste ocoale silvice pot asigura numai servicii silvice.

2.

3.

433 / 17 06 2015

435 / 18 .06.2015

GUVERNUL

MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

HOTĂRÂRE nr. 427
din 10 iunie 2015
pentru completarea
Regulamentului-cadru
privind stabilirea
principiilor generale de
ocupare a unui post
vacant sau temporar
vacant corespunzător
funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de
promovare în grade sau
trepte profesionale
imediat superioare a
personalului
contractual din sectorul
bugetar plătit din
fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.
286/2011

ORDIN nr. 731 din 8
iunie 2015
pentru aprobarea
Reglementării
aeronautice civile
române privind
emiterea avizelor la
documentaţiile tehnice

Serviciul Resurse
Umane

SAPLCS

Manageri spitale

Articol Unic
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) Pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care
îndeplinesc condiţiile generale şi specifice stabilite prin fişa postului."
2. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu
următorul cuprins:
"(7) Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, din comisia de concurs face parte şi
un reprezentant al organizaţiei profesionale, în condiţiile prevăzute de lege.
(8) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există specialişti în profilul postului
scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii.
(9) Pentru instituţiile publice din sistemul sanitar, organizaţia sindicală reprezentativă la
nivel de unitate va nominaliza un reprezentant al organizaţiei sindicale, care va avea rolul
de observator în comisia de concurs.
(10) În situaţia în care în cadrul instituţiei publice nu există sindicat reprezentativ,
sindicatele semnatare ale contractului colectiv de muncă îşi vor desemna reprezentanţi în
comisia de concurs în calitate de observator.
(11) Membrii desemnaţi potrivit prevederilor alin. (9) şi (10) trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi art. 11."

R.A. Aeroportul
Internaţional Sibiu
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ART. 1
Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la
documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din
alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa
zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015,
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2

Persoanele fizice şi juridice care solicită avize la documentaţii tehnice aferente
obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa
zborului au obligaţia de a se conforma prevederilor reglementării aprobate prin prezentul
ordin.
ART. 3
Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 4
(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr.
154/1997 pentru aprobarea reglementării de aeronautică civilă "RACR-PMA-1: Procedura
de emitere a avizelor la documentaţiile tehnice pentru construcţii şi amenajări în zonele cu
servituţi aeronautice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 1
iulie 1997, se abrogă.

aferente obiectivelor
din zone cu servituţi
aeronautice civile sau
din alte zone în care
pot constitui obstacole
pentru navigaţia
aeriană sau pot afecta
siguranţa zborului pe
teritoriul şi în spaţiul
aerian al României RACR-AVZ, ediţia
1/2015

4.

439 / 19 .06.2015

Guvernul
Hotărârea nr. 417/2015
pentru aprobarea
Strategiei privind
reducerea părăsirii
timpurii a şcolii în
România

Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
Sibiu

Centre Scolare
pentru Educaţie
Incluzivă
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Articol unic.
Se aprobă Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România, prevăzută în
anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 bis, care se poate
achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

