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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 07.12-11.12.2015 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.

Nr. M.OF./
Data publicării

Emitent

Denumirea
actului

Observaţii

1.

904/04.12.2015

Ministerul
Sănătăţii

Ordin nr.
1.501/2015
privind prorogarea
termenului
prevăzut la art. 2
din Ordinul
ministrului
sănătăţii nr.
245/2012 pentru
aprobarea
preţurilor la
medicamentele de
uz uman cuprinse
în Catalogul
public naţional al
preţurilor
Ordin nr. 2.284 /
2015
pentru aprobarea
manualelor de
proceduri aferente
activităţii
specifice Agenţiei
pentru Finanţarea

SAPLCS

2.

905/07.12.2015
(bis)

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Conţinut pe scurt

.
Manageri Spitale

ART. I
Termenul prevăzut la art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în
Catalogul public naţional al preţurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 23 martie 2012, cu modificările şi completările
ulterioare, se prorogă până la apariţia noului Catalog naţional public al preţurilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Direcţia strategii
proiecte

ART. 1
Se aprobă următoarele manuale de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind
submăsurile, măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020:
a) Manual de procedură pentru implementare - secţiunea I - Modificarea contractelor de finanţare/deciziilor de finanţare şi secţiunea II - Autorizare
plăţi, cod manual M01-02, versiunea 01, prevăzut în anexa nr. 1;
b) Manual de procedură pentru contabilizare plăţi, cod manual M01-04, versiunea 01, prevăzut în anexa nr. 2;
c) Manual de procedură pentru efectuare plăţi, cod manual M01-05, versiunea 01, prevăzut în anexa nr. 3;
d) Manual de procedură pentru constatare nereguli şi recuperare datorii, cod manual M01-06, prevăzut în anexa nr. 4.

Primării
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3.

906/08.12.2015

Casa Naţională
De Asigurări De
Sănătate

Investiţiilor
Rurale de
finanţare privind
submăsurile,
măsurile şi
schemele de ajutor
de stat sau de
minimis din cadrul
Programului
Naţional de
Dezvoltare Rurală
2014-2020
Ordin nr. 1.075/
2015
privind
modificarea
Normelor tehnice
de realizare a
programelor
naţionale de
sănătate curative
pentru anii 2015 şi
2016, aprobate
prin Ordinul
preşedintelui
Casei Naţionale de
Asigurări de
Sănătate nr.
185/2015

ART. 2
Se aprobă Lista manualelor de proceduri aferente activităţii specifice Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale de finanţare privind submăsurile,
măsurile şi schemele de ajutor de stat sau de minimis din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, în conformitate cu anexa nr. 5.
ART. 3
Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al
Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────

SAPLCS
Manageri Spitale

ART. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La capitolul VII, tabelul cuprinzând "Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015" va
avea următorul cuprins:
"Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015
- mii lei ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────┐
│Denumire program de sănătate
│ Credite de │Credite bugetare│
│
│ angajament │ an 2015
│
│
│
an 2015 │
│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de oncologie, din care:
│1.581.998,54│
1.515.895,74│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni
│
│
│
│oncologice
│1.484.151,29│
1.443.802,76│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii │
│
│
│cu afecţiuni oncologice prin PET - CT
│
14.708,00│
13.760,00│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni
│
│
│
│oncologice prin endoprotezare
│
1.124,43│
1.115,68│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi
│
│
│
│biomolecular al leucemiei acute
│
1.502,36│
941,50│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni
│
│
│
│oncologice
│
80.512,46│
56.275,80│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de diabet zaharat
│ 894.819,22│
885.869,58│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi
│
│
│
│celule de origine umană
│
69.693,24│
68.281,34│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de tratament pentru boli rare
│ 117.834,32│
113.573,94│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de tratament al bolilor neurologice
│ 106.610,00│
120.513,32│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei │
72.550,40│
63.966,52│
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├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze │
│
│
│auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) │
22.479,35│
10.384,85│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de boli endocrine
│
7.627.69│
6.315,77│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de ortopedie
│
68.438,93│
58.847,36│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei
│
│
│
│hepatice
│
694,21│
512,00│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de boli cardiovasculare
│ 101.846,13│
90.205,39│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de sănătate mintală
│
1.611,67│
1.687,51│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul
│
│
│
│aparaturii de înaltă performanţă, din care:
│
30.457,22│
31.599,78│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de radiologie intervenţională
│
18.605,38│
13.364,60│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei
│
│
│
│rezistente la tratamentul medicamentos
│
10.784,20│
17.100,95│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau │
│
│
│dobândite la copil
│
198,24│
264,23│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant │
│
│
│de neurostimulator medular
│
869,40│
870,00│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii│
│
│
│cu insuficienţă renală cronică
│ 883.772,94│
863.435,76│
├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────────┤
│Total:
│3.960.433,86│
3.831.088,86"│
└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────────┘
ART. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează
programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
4.

907/08.12.2015
(bis)

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Ordin nr. 2.373 /
2015
privind aprobarea
Manualului de
procedură pentru
evaluarea şi
selecţia
proiectelor depuse
în cadrul
apelurilor de
propuneri de
proiecte aferente
măsurii 1 "Acţiuni
pentru transferul
de cunoştinţe şi

Direcţia strategii
proiecte
Primării

ART. 1
Se aprobă Manualul de procedură pentru evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente măsurii 1
"Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, prevăzut în anexa*) care face parte
integrantă din prezentul ordin.
──────────
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei
Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────
ART. 2
Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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5.

910/09.12.2015

Parlamentul

acţiuni de
informare" din
cadrul
Programului
Naţional de
Dezvoltare Rurală
Lege nr. 51 /
2006
serviciilor
comunitare de
utilităţi publice

Direcţia tehnică,
investiţii şi
patrimoniu
Direcţia strategii
proiecte
Primării

ARTICOL UNIC
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de natura capitalului sau
ţara de origine, au, pentru aceste servicii de utilităţi, drept de trecere asupra terenurilor afectate de sistemele de utilităţi publice. Dreptul de trecere se
exercită cu titlu gratuit asupra terenurilor aparţinând statului sau unităţilor administrativ-teritoriale pe toată durata furnizării/ prestării serviciilor de utilităţi
publice."
2. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul
constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale
asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale
ale asociaţiei; primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin
dispoziţie."

6.

910/09.12.2015

Ministerul
Finanţelor Publice

Ordin nr. 2.634 /
2015
privind
documentele
financiar-contabile

Direcţia
Economică
Subordonate

ART. 1
Se aprobă Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile cuprinse în anexa nr. 2*).
ART. 3
Elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină documentele financiar-contabile sunt cele prevăzute la pct. 2 şi 10 din anexa nr. 1.
ART. 4
(1) Modelele documentelor financiar-contabile sunt cuprinse în anexa nr. 3*).
(2) Fiecare entitate poate adapta, în funcţie de necesităţi, modelele documentelor financiar-contabile.
(3) Circuitul documentelor financiar-contabile şi numărul de exemplare al acestora se stabilesc prin proceduri proprii privind organizarea şi conducerea
contabilităţii, aprobate de administratorul entităţii, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii respective.
──────────
*) Anexele nr. 2 şi 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al
Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────
ART. 5
Se aprobă documentele financiar-contabile care se păstrează timp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost
întocmite, în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
cuprinse în anexa nr. 4.
ART. 6
Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi
specifice anumitor domenii de activitate pentru care legislaţia aplicabilă prevede folosirea şi a altor documente, aplică în mod corespunzător şi
reglementările specifice.
ART. 7
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 8
Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.
ART. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
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I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificările
ulterioare.
ART. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

7.

8.

915/10.12.2015

917/10.12.2015

Guvernul

Guvernul

Hotărârea nr.
950 / 2015
privind alocarea
unor sume
defalcate din taxa
pe valoarea
adăugată pentru
finanţarea unor
cheltuieli ale
unităţilor de
învăţământ
preuniversitar de
stat finanţate din
bugetele locale,
precum şi ale
unităţilor de
învăţământ special
de stat finanţate
din bugetele
proprii ale
judeţelor
Hotărârea
nr.
953 / 2015
pentru
completarea art. 2
din Hotărârea
Guvernului nr.
678/2015 privind
închiderea
programelor
operaţionale
finanţate în
perioada 20072013 prin Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, Fondul
Social European,
Fondul de
Coeziune şi
Fondul European
pentru Pescuit

Direcţia
Economică
Unităţi de
învăţământ
special

Direcţia strategii
proiecte

ANEXA 2
- mii

lei -

┌────┬───────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │
│
│
din care:
│
│crt.│
Judeţul
│ Total ├───────────────────────┬─────────────────────────┤
│
│
│
│Suma repartizată pentru│ Suma repartizată pentru │
│
│
│
│
plata salariilor, │ plata sumelor prevăzute │
│
│
│
│
sporurilor,
│
prin hotărâri
│
│
│
│
│
indemnizaţiilor şi a│ judecătoreşti având ca │
│
│
│
│
altor drepturi
│ obiect acordarea unor │
│
│
│
│
salariale în bani, │
drepturi de natură
│
│
│
│
│ stabilite prin lege, │ salarială stabilite în │
│
│
│
│precum şi pentru plata │favoarea personalului din│
│
│
│
│contribuţiilor aferente│ unităţile de învăţământ │
│
│
│
│
acestora
│ preuniversitar de stat │
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────
│ 34│Sibiu
│ 5.200│
5.200
│
0
│
├────┼───────────────┼───────┼───────────────────────┼─────────────────────────┤
ARTICOL UNIC
La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
"a^1) 31 decembrie 2015: prelungirea duratei contractelor de finanţare
În scopul îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora, autorităţile de management pot
prelungi prin acte adiţionale durata contractelor de finanţare după data de 31 decembrie 2015, cu respectarea celorlalte termene prevăzute în prezenta
hotărâre. Cheltuielile aferente acestei prelungiri vor fi suportate de beneficiari din bugetul propriu."
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