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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 07-11.03.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

1.

169/07.03.2016

Parlamentul

DENUMIREA ACTULUI

Legea nr. 18/2016
pentru completarea art. 9 din
Legea nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică

OBSERVAŢII

CONŢINUT PE SCURT

Directia Tehnica si
Patrimoniu
SAPLCS
Primari

Articol unic. După alineatul (2) al articolului 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi
alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
(3) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza
teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean.
(4) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în
domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local."

2.

169/07.03.2016

Parlamentul

Legea nr. 22/2016
2016 pentru declararea zilei de
8 martie - Ziua femeii şi 19
noiembrie - Ziua bărbatului

Serviciul Resurse
Umane
Primari

Art. 1. Se declară ziua de 8 martie Ziua femeii.
Art. 2. Se declară ziua de 19 noiembrie Ziua bărbatului.
Art. 3. Autorităţile administraţiei publice locale pot organiza manifestări şi acţiuni publice dedicate sărbătoririi acestor zile.

3.

4.

5.

171/07.03.2016

173/08.03.2016

173/08.03.2016

Parlamentul

Ministerul
Sanatatii

PARLAMENTUL

Legea nr. 20/2016
pentru modificarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice si
a contractelor de concesiune de
servicii

Directia Tehnica si
Patrimoniu

Ordinul nr. 219/2016
privind modificarea şi
completarea Normelor tehnice
de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică
pentru anii 2015 şi 2016,
aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr.
386/2015
Legea nr. 24/2016
privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 32/2015 pentru
modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea
şi funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători,
pentru comercializarea
produselor agricole şi silvice,
precum şi pentru stabilirea
unor măsuri de aplicare a
acesteia

SAPLCS

Primari

Spitale

Camera Agricola
Primari

Articol unic. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloace electronice pentru derularea procedurilor de
atribuire prevăzute la art. 18, precum şi pentru achiziţia directă, astfel:
a) în anul 2016, cel puţin 60% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care
se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
b) in anul 2017, cel puţin 80% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv, care
se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice;
c) începând cu anul 2018, 100% din valoarea totală a achiziţiilor publice finalizate de aceasta în cursul anului respectiv,
care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice.”

ART. I
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 386/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 şi 221 bis din 1 aprilie 2015,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează………………………………………

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 32 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor
agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din
Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 651 din 27 august 2015, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul
cuprins:
"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), grupului/organizaţiei de producători i se menţine recunoaşterea, în cazul
în care valoarea producţiei comercializate în comun este afectată de o calamitate/dezastru natural, potrivit legislaţiei
specifice în vigoare."
2. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei necesare autoritatea competentă a statului emite
avizul de recunoaştere sau comunică solicitantului în scris, motivat, respingerea cererii de recunoaştere, după caz."
3. La articolul I punctul 8, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - Autoritatea emitentă poate retrage recunoaşterea printr-o decizie de retragere a recunoaşterii, în cazul în care
constată că:
a) nu mai sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere;
b) membrii grupului sau ai organizaţiei de producători nu respectă obligaţiile ce le revin, potrivit prezentei ordonanţe,
prevăzute în actul constitutiv şi/sau statut."

6.

7.

8.

171/09.03.2016

177/09.03.2016

177/09.03.2016

Parlamentul

Ministerul
Sanatatii

Ministerul
Sanatatii

Legea nr. 260/2008
privind asigurarea obligatorie a
locuinţelor împotriva
cutremurelor, alunecărilor de
teren şi inundaţiilor

Directia Economica

Ordinul nr. 239/2016
privind completarea anexei nr.
1 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 810/2015 pentru
aprobarea preţurilor maximale
ale medicamentelor
utilizate/comercializate de
către furnizorii de servicii
medicale sau medicamente
aflaţi în relaţie contractuală cu
Ministerul Sănătăţii, casele de
asigurări de sănătate şi/sau
direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului
Bucureşti, cuprinse în
Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor autorizate de
punere pe piaţă în România şi a
preţurilor de referinţă generice
ale acestora
Ordinul nr. 278/2016
privind completarea anexei nr.
1 la Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 810/2015 pentru
aprobarea preţurilor maximale
ale medicamentelor

SAPLCS

Subordonate
Primari

Spitale

SAPLCS
Spitale

Republicata
ART. 3
(1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi
Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor***), emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice
sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de
locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale.
(2) Obligaţia încheierii contractelor de asigurare a locuinţelor aflate în proprietatea statului sau a unităţilor administrativteritoriale revine persoanelor ori autorităţilor desemnate, în condiţiile legii, să le administreze.
(3) În cazul în care o locuinţă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în
sarcina locatorului.
(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, plata primelor de asigurare se face de către agenţiile judeţene
pentru plăţi şi inspecţie socială direct în contul PAID în conformitate cu dispoziţiile legale.
(5) În cazul construcţiilor cu destinaţie de locuinţă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare
obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuinţă în parte.
(6) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin
raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege,
până la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.
(7) Nu intră sub incidenţa prezentei legi anexele, dependinţele, dotările şi utilităţile care nu sunt legate structural de
clădirea în care este situată locuinţa asigurată şi nici bunurile din interiorul locuinţei.
(8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autorităţile abilitate, o constituie
poliţa de asigurare PAD.
(9) Societăţile de asigurare-reasigurare autorizate să practice riscuri de catastrofă nu pot încheia asigurări facultative
pentru o locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD.
ART. I
În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor
utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul
Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse
în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă
generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5550 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr.
5551……………………………………………………………………….

ART. I
În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor
utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul
Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse
în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă
generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu

9.

10.

11.

179/10.03.2016

182/10.03.2016

185/11.03.2016

Ministerul
Sanatatii

Guvernul

Curtea
Constitutionala

utilizate/comercializate de
către furnizorii de servicii
medicale sau medicamente
aflaţi în relaţie contractuală cu
Ministerul Sănătăţii, casele de
asigurări de sănătate şi/sau
direcţiile de sănătate publică
judeţene şi a municipiului
Bucureşti, cuprinse în
Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor autorizate de
punere pe piaţă în România şi a
preţurilor de referinţă generice
ale acestora
Ordinul nr. 226/2016
privind modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
1.059/2009 pentru aprobarea
ghidurilor de practică medicală

modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5551 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr.
5552…………………………………………

SAPLCS
Spitale

O.U.G.nr.4/2016
privind modificarea si
completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011

Centre Scolare

Decizia
nr. 751/04.11.2015

SAPLCS

Primari

Spitale

Art. I. — Anexa nr. 12 „Ghid medical pentru îngrijirea pacienţilor cu diabet zaharat” la Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.059/2009 pentru aprobarea ghidurilor de practică medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 şi
608 bis din 3 septembrie 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa1) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articol unic. — 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 se completează după cum urmează:
1. După articolul 146 se introduce un nou articol, articolul 1461, cu următorul cuprins:
„Art. 1461. — Diploma de doctor încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziţiei de
retragere a titlului.”
2. La articolul 324, literele c) şi d) se abrogă.

De interes

