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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 14-18.03.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

1.

189/14.03.2016

GUVERNUL

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

CONŢINUT PE SCURT

SAPLCS
Ordonanta nr. 5/2016
pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul
sănătăţii

Spitale

ARTICOL UNIC
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652
din 28 august 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 224 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"g) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii mai mici sau egale cu valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu,
a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;"
2. La articolul 225, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) persoanele fizice cu venituri lunare numai din pensii al căror cuantum este de până la valoarea, întregită prin rotunjire
în plus la un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv;"
3. La articolul 230 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia,
cu excepţia situaţiilor prevăzute în Contractul-cadru;"
4. La articolul 249, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Evaluarea în vederea acreditării şi acreditarea unităţilor sanitare se fac în baza standardelor, procedurilor şi
metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate."

5. La articolul 249, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în anul 2016, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte
cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii."
6. La articolul 266, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Persoanele fizice cu venituri lunare din pensii al căror cuantum depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la
un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de
sănătate, calculată potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."
7. La articolul 328, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Emiterea cardului european poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate numai în situaţia în care persoana care
îl solicită nu face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii."
8. Articolul 330 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 330. - Perioada de valabilitate a cardului european este de 1 an de la data emiterii."
9. La articolul 337, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite ca instrument în vederea dovedirii, prin intermediul
Platformei informatice din asigurările de sănătate, a calităţii de asigurat/neasigurat a persoanei, precum şi ca instrument în
procesul de validare a serviciilor medicale/medicamentelor/ dispozitivelor medicale decontate din fond; realizarea şi
implementarea acestuia sunt un proiect de utilitate publică de interes naţional. Pentru persoanele care refuză în mod expres,
din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional pentru dovedirea calităţii de asigurat, se emite adeverinţa
de asigurat, prevăzută la art. 326 lit. c)."

2.

190/14.03.2016

GUVERNUL

Hotararea nr. 145/2016
pentru modificarea şi
completarea Hotărârii
Guvernului nr. 973/2012
privind aprobarea procedurii
de acordare a sumelor din
bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale, pentru
finanţarea unor cheltuieli de
investiţii şi reparaţii capitale
pentru centrele de zi şi
rezidenţiale

Directia Strategii
Proiecte

ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru
centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

DGPASPCS
1. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Perioada de finanţare pentru contractele în derulare având ca obiect finanţarea cheltuielilor cu lucrările de investiţii,
reparaţii capitale şi/sau furnizarea de produse aferente acestora la centrele de zi şi rezidenţiale se poate prelungi cu până la
maximum 12 luni peste termenul de 3 ani prevăzut la alin. (4), la solicitarea beneficiarilor, cu o prealabilă verificare a
documentelor justificative de către reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
în următoarele cazuri:
a) întârzieri în semnarea contractelor de lucrări care nu se datorează autorităţii contractante şi nici beneficiarilor, din
cauza contestaţiilor şi/sau acţiunilor în justiţie ale ofertanţilor care au dus la întârzieri mai mari de 6 luni faţă de data
prevăzută în documentaţia de atribuire a lucrărilor;
b) extinderea perioadei iniţiale de finalizare a execuţiei lucrărilor de investiţii şi/sau reparaţiilor capitale, ca urmare a
ivirii unor evenimente sau situaţii imprevizibile, precum: incendiu, dezastre naturale, condiţii climatice adverse
excepţionale, descoperirii unor vestigii arheologice, alunecări de teren, noi cerinţe rezultate din adoptarea de noi
reglementări comunitare sau naţionale ori condiţii tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute iniţial;
c) tergiversarea executării lucrărilor cauzată de apariţia unor litigii cu executantul lucrărilor izvorâte din culpa acestuia,
determinate de neîndeplinirea la datele scadente prevăzute în graficul de execuţie a obligaţiilor şi a termenelor asumate prin
contract."

2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Beneficiarul are obligaţia ca în termenul prevăzut la alin. (4) sau în cel extins, pentru cazurile indicate la alin. (5), să
finalizeze obiectivul pentru care a primit finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice."
3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În situaţia în care în termenul maxim prevăzut la art. 6 alin. (4) ori în termenul convenit ulterior prin act adiţional de
până la maximum 12 luni peste cel iniţial de 3 ani, conform art. 6 alin. (5), beneficiarul nu finalizează obiectivul, acesta va
restitui Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sumele încasate, în termen de cel mult 12
luni de la expirarea perioadei de finanţare."
ART. II
Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru
centrele de zi şi rezidenţiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu
modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica.
3.

4.

5.

193/14.03.2016

199/17.03.2016

199/17.03.2016

Ministerul
Fondurilor
Europene

Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administraţiei
Publice

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Odinul nr. 193/15.03.2016
pentru aprobarea Metodologiei
privind transferul investiţiilor
realizate din sursele de
finanţare publice, în cadrul
proiectelor de investiţii
aprobate prin contractele de
finanţare aferente Programului
operaţional sectorial Mediu

Directia Strategii
Proiecte

Odinul nr.233/2016
Ordinul nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a
Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi
actualizare a documentaţiilor
de urbanism

DirectiaArhitect Sef

Odinul nr315/2016
Ordinul nr. 315/2016 privind
modificarea Ordinului
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 619/2015
pentru aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de

Camera agricola

Primari

Art. 1.
Se aprobă Metodologia privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de
investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu, prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Beneficiarii operatori sau operatori regionali ai serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare care implementează
proiecte din domeniul infrastructurii finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial Mediu au obligaţia punerii în
aplicare a metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 1.
Primari

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de
elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Autorităţile administraţiei publice locale care au elaborat planuri de mobilitate urbană au obligaţia ca, în termen de
maximum 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, să demareze procedurile de
actualizare în vederea completării şi corelării structurii şi conţinutului planurilor de mobilitate urbană cu prevederile
prezentului ordin.

Primari

Art. I.
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a
condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole,
prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

implementare a schemelor de
plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)
şi (3) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi
care se aplică în agricultură în
perioada 2015-2020 şi pentru
modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de
asociere în agricultură, precum
şi a condiţiilor specifice de
implementare pentru măsurile
compensatorii de dezvoltare
rurală aplicabile pe terenurile
agricole, prevăzute în
Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020,
precum şi pentru modificarea
anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 249/2016
privind aprobarea
formularului-tip al cererii
unice de plată pentru anul 2016

234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 67 se abrogă.
2. La articolul 74 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
h) animalele din categoria tineret mascul şi/sau femel din rase de carne, tineret mascul şi/sau femel metis cu rase de carne şi
tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deţinute în aceeaşi exploataţie cel puţin o perioadă de 8 luni
de la data intrării în exploataţie şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz; momentul
ieşirii animalelor menţionate anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii
unice de plată pentru anul precedent şi data depunerii cererii unice de plată pentru anul curent, iar prin excepţie, pentru anul
de cerere 2015, acesta este cuprins între data de 21 iunie 2014 şi data depunerii cererii unice de plată la adresa/adresele
exploataţiei cu cod ANSVSA/exploataţiilor cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Animalele din categoria vaci din rase de
carne şi vaci metise cu rase de carne trebuie menţinute de beneficiar pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de
depunere a cererii unice de plată. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 8 luni, respectiv celor 6
luni au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar."
3. La articolul 78 alineatul (1) se abrogă.
4. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(3) Începând cu anul de cerere 2016, documentul specific pentru schemele prevăzute la art. 72 şi 73 este adeverinţa
eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se
confirmă înscrierea femelelor ovine şi/sau a berbecilor de reproducţie sau femelelor caprine şi/sau a ţapilor de reproducţie,
pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de către ANZ, după caz, care se poate depune până la
data de 1 septembrie 2016, la centrul APIA unde a fost înregistrată cererea unică de plată."

