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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 28.03-01.04.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

CONŢINUT PE SCURT

1.

224/25.03.2016

Parlamentul

Legea nr. 30/2016

DGASPFS

pentru ratificarea Convenţiei
Consiliului Europei privind
prevenirea şi combaterea
violenţei împotriva femeilor şi
a violenţei domestice, adoptată
la Istanbul la 11 mai 2011

Primarii

ART. 1
Se ratifică Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei
domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011.
ART. 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarele rezerve:
a) În conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) şi (2) din Convenţie,
"România îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar în cazuri sau condiţii specifice dispoziţiile formulate în:
- articolul 30 alineatul (2);
- articolul 44 alineatele (1) lit. e), (3) şi (4);
- articolul 55 alineatul (1) cu privire la articolul 35 referitor la infracţiunile minore;
- articolul 59."
b) În conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) şi (3) din Convenţie,
"România îşi rezervă dreptul de a prevedea sancţiuni nepenale, în locul sancţiunilor penale, pentru
comportamentelemenţionate în articolele 33 şi 34."

Legea nr. 44/2016

Camera Agricola

pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.
45/2015 privind instituirea unei

Primarii

2.

225/25.03.2016

Parlamentul

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de
stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie
2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 27 octombrie 2015, cu următoarele modificări şi
completări:

scheme de ajutor de stat pentru
compensarea pagubelor cauzate
de fenomenul meteorologic de
secetă severă în perioada
aprilie-septembrie 2015

1. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale - condiţiile meteorologice
nefavorabile, cum ar fi secetă severă care distruge de la 30% inclusiv din producţia medie calculată pe baza datelor din anii
precedenţi."
2. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, valabil până la data plăţii ajutorului de stat;".
3. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 20
octombrie 2015, conform legislaţiei pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii comisiei şi în care să fie înscrise cel
puţin informaţii privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de calamitare de la 30% inclusiv;".
4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - Se acordă plăţi compensatorii pentru pierderile de venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, sorg,
mazăre boabe, fasole boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi
fâneţe."
5. La articolul 6, partea introductivă a alineatului (1) şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), ale căror culturi au fost afectate de fenomenul meteorologic de
secetă severă şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (2), depun la APIA, până la data de 10
decembrie 2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele
documente:
.........................................................
b) copie a atestatului de producător, elaborat potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a);".

3.

225/25.03.2016

GUVERNUL

OUG nr. 8/2016
privind unele măsuri financiare
în
vederea
finalizării
proiectelor
finanţate
din
fondurile Uniunii Europene
aferente
perioadei
de
programare 2007-2013, precum
şi unele măsuri fiscal-bugetare

Directia Strategii
Proiecte
Directia Economica
Primarii

6. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ANEXA 1
ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) şi art. 63 alin. (4) şi (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 338/2015
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanţelor Publice, inclusiv pentru asociaţiile de dezvoltare
intercomunitare, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al
Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei.
(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru finanţarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o
valoare de maximum 5 milioane euro pe proiect, finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul
operaţional sectorial Mediu 2007-2013, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor acestora, pentru care
au fost încheiate acte adiţionale cu termen de finalizare până cel târziu la data de 30 iunie 2016, în următoarele condiţii:
a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare
autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale şi care rămâne fixă pe toată durata de derulare a
împrumutului;
b) perioadă de rambursare: până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parţial sau integral, a împrumutului,
numai în cazul în care nu prezintă obligaţii de plată restante, respectiv rate şi dobânzi;
c) limita de îndatorare: exceptat;
d) la data depunerii documentaţiei de împrumut să nu aibă obligaţii de plată restante decurgând din împrumuturile
contractate de la Trezoreria Statului.

(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unităţile/subdiviziunile
administrativ-teritoriale, se utilizează cu respectarea destinaţiilor prevăzute la alin. (2), pentru cheltuielile aflate în sarcina:
a) unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale fie semnatare ale contractelor de finanţare nerambursabile, fie
obligate la cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în baza prevederilor contractelor de
finanţare, a acordurilor de parteneriat şi a instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local;
b) instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale;
d) asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.
(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituţiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) se transferă de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăţi pe destinaţiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(5) Responsabilitatea cu privire la utilizarea sumelor în scopul pentru care se contractează împrumutul revine în
totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sens în care la
autorizarea împrumuturilor ordonatorii principali de credite vor depune o declaraţie pe propria răspundere.
ART. 2
(1) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în tranşe trimestriale, egale, începând cu trimestrul
următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar
prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, şi se plăteşte trimestrial, în
suma cumulată până la zi.
(2) Drepturile şi obligaţiile părţilor, termenii şi condiţiile de derulare a împrumuturilor contractate conform art. 1 se
stabilesc prin convenţie de împrumut.
(3) Pentru neplata la termen a ratelor scadente şi a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă,
pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data stingerii obligaţiei. Dobânda reprezintă venit al
bugetului Trezoreriei Statului.
(4) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul şi dobânzile aferente în contul distinct deschis
la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. Obligaţiile de plată se sting în
următoarea ordine: dobânzi calculate pentru fiecare zi de întârziere, dobânzile şi ratele de capital.
ART. 3
În cazul în care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale nu respectă termenele de plată prevăzute în convenţiile
de împrumut, directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor
publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepţia plăţilor pentru achitarea drepturilor salariale şi a
contribuţiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
ART. 4
(1) Lista proiectelor finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013 şi Programul operaţional sectorial Mediu
2007-2013, pentru care unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 şi
sumele aferente, se aprobă prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice, şi al ministrului fondurilor europene, emis în termen de 5 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la art. 1 numai cu avizul
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzute la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale analizează documentaţiile în ordinea înregistrării acestora la
registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.
(4) Mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale
conform prevederilor art. 1, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice
locale se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(5) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (4), precum şi încadrarea în scopul pentru care se
contractează împrumutul revine în totalitate autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale şi ordonatorilor principali de credite ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
(6) Documentele prevăzute la alin. (4) se depun până la data de 15 mai 2016 inclusiv la direcţiile generale regionale ale
finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, care după verificare le transmit, prin registratura generală
a Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
ART. 5
Ordonatorii principali de credite şi autorităţile deliberative au obligaţia să îşi prevadă anual, în bugetul local, plata
serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 6
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie
2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 495, literele a)-c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie
mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun
al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 60 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31
decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie
conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens,
însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 mai
2016 inclusiv;
..........................................................
e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflaţiei înregistrată pentru anul 2016;".
2. După articolul 495 se introduce un nou articol, articolul 495^1, cu următorul cuprins:
"Art. 495^1. - (1) Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a
impozitului pe mijloacele de transport, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1), se prorogă de la
31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru anul 2016, contribuabilii
care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de
transport beneficiază de bonificaţia stabilită de consiliul local."
ART. 7
După alineatul (1) al articolului 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate
române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
următorul cuprins:
"(2) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public, în cazul în care contractele prevăzute la alin. (1) se
aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate de către operatorii de transport
feroviar de călători şi de către operatorul care administrează infrastructura feroviară până la data la care contractele de
servicii publice în transportul feroviar public de călători şi contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate
«C.F.R.» - S.A. sunt aprobate în condiţiile alin. (1) se decontează în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului
de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat."
ART. 8

Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, dispoziţiile art. 6 intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

4.

227/28.03.2016

GUVERNUL

Hotararea nr. 595/2009
pentru aplicarea Legii nr.
490/2004 privind stimularea
financiară a personalului care
gestionează fonduri
comunitare*)

Directia Economica

Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 16/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează
fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 27 ianuarie 2016, dându-se textelor o
nouă numerotare.

Directia Stategii
Proiecte
Primari

ART. 2
(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului de conducere şi personalului de execuţie definit ca personal de
specialitate conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care
gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) are atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile comunitare, prevăzute în fişa
postului, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu şi pentru îndeplinirea cărora alocă
minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;
b) este încadrat în următoarele structuri:
1. Ministerul Fondurilor Europene;
2. Autoritatea de Certificare şi Plată;
3. DAPI şi UCAAPI, pentru activităţile de verificare suplimentară de fundamentare a certificării efectuate de Autoritatea
de Certificare şi Plată, la solicitarea Comisiei Europene, pe perioada pentru care s-a dispus verificarea;
4. organismele de implementare pentru măsurile ex-ISPA;
5. Autoritatea de implementare în sectorul transporturi - direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor,
desemnate prin ordin al ministrului transporturilor;
6. unităţile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost
constituite;
7. agenţiile de implementare pentru programele PHARE;
8. structurile care au rol de autorităţi de management, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a
Guvernului, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional
de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale*);
──────────
*) Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor
structurale a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi
gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de
coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
488 din 3 iulie 2015.
──────────
9. structurile care au rol de organisme intermediare, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului,
îndeplinind atribuţiile prevăzute în acordurile de delegare încheiate cu autorităţile de management;
10. unităţile de plată pentru programele operaţionale finanţate din instrumentele structurale, în cazul în care acestea sunt
organizate separat de autoritatea de management;
11. structurile care au rol de autorităţi comune de management în cadrul obiectivului cooperare teritorială europeană,
stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în Regulamentul (CE)
nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră
finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a

dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat;
12. structurile care au rol de autorităţi naţionale şi puncte naţionale de contact în cadrul obiectivului cooperare teritorială
europeană, stabilite în cadrul instituţiilor desemnate prin hotărâre a Guvernului, îndeplinind atribuţii prevăzute în
documentele de programare, acordurile sau memorandumurile de înţelegere aplicabile;
13. Unitatea de control de prim nivel, structură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
ce îndeplineşte rolul de control de prim nivel şi de punct de contact în materie de control, responsabil cu verificarea şi
validarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii/partenerii români în cadrul programelor de cooperare teritorială pentru care
ministerul este autoritate de management, autoritate naţională, punct naţional de contact, conform regulilor şi
competenţelor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială;
14. structura de control fonduri europene;
15. structura responsabilă cu soluţionarea contestaţiilor administrative;
16. structurile care desfăşoară activităţi de natură juridică care fac parte integrantă din activităţile de gestionare a
asistenţei financiare nerambursabile comunitare, definită la art. 1 lit. a), dacă acestea nu sunt asigurate de către personalul
structurilor menţionate la pct. 1-12, 14, 19 şi 20;
17. structurile din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), responsabile cu verificarea achiziţiilor
publice şi a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publice în cadrul proiectelor finanţate din
instrumente structurale, ca parte integrantă din activităţile de verificare şi asigurare a funcţionării adecvate a sistemelor de
management şi control prevăzute la art. 1 lit. a);
18. structura din cadrul UCAAPI cu rol de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic
European şi Mecanismul financiar norvegian, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;
19. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European, stabilite
în cadrul instituţiilor desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;
20. structurile care au rol de operator de program pentru Mecanismul financiar norvegian, stabilite în cadrul instituţiilor
desemnate prin acte normative, îndeplinind atribuţiile prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
88/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013;
21. structura din cadrul CAPE cu rol de autoritate de audit pentru Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre
2007-2013 şi pentru Programul operaţional comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013;
22. Structura pentru dezvoltarea şi mentenanţa SMIS2014+ şi MySMIS2014.
(2) Numărul şi structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă
comunitară sunt cele stabilite în condiţiile legii prin normele de organizare şi funcţionare a instituţiilor din care fac parte
structurile menţionate la alin. (1).

5.

229/29.03.2016

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Ordinul nr. 360/2016

Camera Agricola

Ordinul nr. 360/2016 pentru
modificarea şi completarea
Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 708/2015 privind aprobarea
Planului sectorial pentru
cercetare-dezvoltare din
domeniul agricol şi de
dezvoltare rurală al
Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, pe anii

Primari

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1.
Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare - dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, «Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020», prevăzut în anexa
nr. 1, proiectele componente ale acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi bugetul total estimat în sumă de 82.211.192
lei."
2. La anexa nr. 1, secţiunea "Bugetul" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Bugetul
Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 82.561.192 lei, din care:
- în anul 2015 - 17.426.192 lei;
- în anul 2016 - 21.595.000 lei;
- în anul 2017 - 21.795.000 lei;
- în anul 2018 - 21.745.000 lei."

2015-2018, "Agricultură şi
Dezvoltare Rurală - ADER
2020

6.

7.

234/30.03.2016

236/30.03.2016

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr. 391/2016

SAPLCS

pentru modificarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
1.043/2010 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru
elaborarea bugetului de venituri
şi cheltuieli al spitalului public

Spitale

GUVERNUL

SAPLCS
Hotararea nr. 200/2016
privind prorogarea până la data
de 1 iulie 2016 a termenului de
aplicare
a
prevederilor
Hotărârii
Guvernului
nr.
161/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru
care
reglementează
condiţiile
acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor
şi
a
dispozitivelor medicale, în
cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii
2016-2017,
şi
pentru
prelungirea până la data de 30
iunie
2016
a
aplicării
prevederilor
Hotărârii
Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii
şi a Contractului-cadru care
reglementează
condiţiile
acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii
2014-2015

Spitale

ART. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al spitalului public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 iulie 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
2. Anexa nr. 4 b) la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. 1
Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2016-2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 martie 2016, se
prorogă până la data de 1 iulie 2016.
ART. 2
Termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014-2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 19 mai 2014, cu
modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.
ART. 3
Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru
trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu
furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

8.

9.

236/30.03.2016

237/31.03.2016

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL
AGRICULTURII
ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

Ordinul nr. 321/2016

Camera Agricola

privind aprobarea detalierii pe
judeţe a numărului total de
paturi, pe anul 2016, din
unităţile sanitare publice şi
private pentru care casele de
asigurări de sănătate pot
încheia contracte de furnizare
de servicii medicale spitaliceşti
:

Primari

Ordinul nr. 377/2016

Camera Agricola

privind stabilirea indicatorilor
pentru realizarea evaluării
programului de încurajare a
consumului de fructe proaspete
în şcoli aferente perioadei
dintre anii şcolari 2010-2011 şi
2015-2016 şi a obligaţiilor
evaluatorului

Primari

ART. 1
(1) Se aprobă detalierea pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2016, din unităţile sanitare publice şi private
pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în regim de
spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.
(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea din fonduri
publice, fără a îngrădi posibilitatea funcţionării structurilor spitaliceşti cu un număr mai mare de paturi, care să fie
finanţate din alte surse.
ART. 2
(1) În numărul de paturi pe judeţ se includ paturile din unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului
Sănătăţii, din unităţile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv
cele al căror management a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, din subordinea Academiei Române,
precum şi din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi paturile din unităţile
sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.
(2) În numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se includ şi paturile din sanatorii şi preventorii.
(3) În numărul de paturi prevăzut la alin. (1) nu se includ paturile aprobate pentru pacienţii care se află în executarea
unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate şi nici paturile din spitalele penitenciar care se contractează de
casele de asigurări de sănătate, separat, fără a face parte din Planul naţional de paturi.
ART. 3
Structurile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei
Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Pensii Publice, precum
şi unităţile sanitare cu paturi publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
(1) În judeţele/municipiul Bucureşti în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor şi
instituţiilor cu reţea sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a
municipiului Bucureşti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Naţională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finanţarea
din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judeţelor/municipiului Bucureşti.
(2) Judeţele în care funcţionează unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere şi instituţii cu reţea
sanitară proprie şi în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.
ART. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 1 Se stabilesc indicatorii pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în
şcoli aferente perioadei dintre anii şcolari 2010-2011 şi 2015-2016, prevăzuţi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. 2
Se stabilesc obligaţiile evaluatorului, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură înaintează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale raportul final
de evaluare în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepţiei, în vederea transmiterii acestuia Comisiei Europene.

10.

11.

240/31.033.2016

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

241/01.04.2016

Ordinul nr.414/2016

SAPLCS

pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. I din Ordinul
ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr.
1.703/1.502/2015
privind
prelungirea
aplicării
prevederilor
Ordinului
ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr.
388/186/2015
privind
aprobarea
Normelor
metodologice de aplicare în
anul
2015
a
Hotărârii
Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii
şi a Contractului-cadru care
reglementează
condiţiile
acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii
2014-2015

Spitale

Legea nr. 46/2016

DGASPCS

pentru modificarea art. 6 alin.
(2) lit. f) din Ordonanţa
Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii

Primari

Legea nr.53/2016

Directia Arhitect Sef

pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii

Primari

ART. I
Se prorogă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv termenul prevăzut la art. I din Ordinul ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.703/1.502/2015 privind prelungirea aplicării prevederilor
Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

Articol unic. -

Parlamentul

12.

245/01.04.2016

Parlamentul

Atenție! Acest document este
in curs de procesare, textul
poate suferi modificări odată cu

La alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, litera f) se modifică după cum urmează:
"
f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură
şi/sau în bani al asociaţilor. În cazul aportului în natură, constând în bunuri imobile, forma autentică a actului constitutiv şi
a statutului este obligatorie;".

Art. I. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte
lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

publica

inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de
protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală
sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;".
2. La articolul 4 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
2. în intravilanul şi extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror primării nu au niciun angajat - funcţionar
public cu atribuţii în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii, în
structurile de specialitate organizate conform legii;".
3. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă a literei e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
e) de primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate angajaţi - funcţionari publici cu atribuţii
în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru lucrările care se
execută:".
4. La articolul 26 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
"
n) neefectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii în condiţiile prevederilor art. 37 alin. (2)."
5. La articolul 26 alineatul (2), liniuţa a şaptea se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
- de 2.000 lei, cele prevăzute la lit. l) şi n);".
6. La articolul 27, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"
(3) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1), cu excepţia celor de la lit. h), h1), i)-k), se constată şi se sancţionează de
către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele săvârşite în unitatea lor
administrativ- teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit
competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.
(4) Contravenţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. h), h1), i)-k) se constată şi se sancţionează numai de către organele de
control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii."
Art. II. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

