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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada02-06.05.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

Nr.
crt.
1.

Nr. M.OF./
Data
publicării

Emitent

Denumirea actului

Observaţii

Conţinut pe scurt

340/4.05.2016

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordin nr. 488/2016

Spitalul de
Psihiatrie ,,Dr.
Gh. Preda,, Sibiu

ART. 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.
487/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

pentru aprobarea Normelor
de aplicare a Legii
sănătăţii mintale şi a
protecţiei persoanelor cu
tulburări psihice nr.
487/2002

2.

341/04.05.2016

PARLAMENTUL

ART. 2 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, precum şi unităţile sanitare implicate
vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 372/2006 privind Normele de
aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2006, se abrogă.

Legea nr. 82/2016

DGASPCS

privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.
31/2015 pentru
modificarea art. 37 alin.
(3) lit. e) din Legea

Centre Scolare
Primari

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 31 din 26 august 2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VIII.2 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.

asistenţei sociale nr.
292/2011, precum şi
pentru abrogarea art. 11
alin. (5) din Ordonanţa
Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale

3.

345/05.05.2016

Parlamentul

Legea nr. 85/2016
privind plata diferenţelor
salariale cuvenite
personalului didactic din
învăţământul de stat pentru
perioada octombrie 200813 mai 2011

Directia
Economica

Art. 1.Diferenţele de drepturi salariale pentru personalul didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie
2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce
se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările
şi completările ulterioare, a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 285/2010privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice, stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se
plătesc din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile şi
instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, pentru personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unităţile aflate în subordinea acestora, în
conformitate cu dispoziţiile actelor normative care reglementează plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti,
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile
publice.
Art. 2.(1) Personalului didactic din învăţământul de stat căruia, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-au
acordat diferenţele salariale, indiferent din ce motiv şi pe baza căror decizii, pentru perioada octombrie 2008-13 mai
2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi
completările ulterioare, a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice, i se plătesc aceste drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, astfel:
a) în primul an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale;
b) în al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale;
c) în al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;
d) în al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale;
e) în al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale.
(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale.
Art. 3.Pentru personalul didactic pensionat, care este îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada

prevăzută la art. 2, plata acestora se face într-o singură tranşă, iar pentru personalul didactic care se pensionează după
data intrării în vigoare a prezentei legi, plata diferenţelor salariale se face eşalonat, astfel încât să fie încheiată cel mai
târziu la data pensionării.
Art. 4.Diferenţele salariale a căror plată se face eşalonat, conform prezentei legi, se actualizează cu indicele de inflaţie
publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul
Naţional de Statistică.
Art. 5.Prevederile prezentei legi se aplică şi personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat încadrat în
sistem de plată cu ora.
Art. 6.Pentru personalul didactic care şi-a schimbat locul de muncă în perioada octombrie 2008-13 mai 2011, calculul şi
plata diferenţelor salariale se vor face de fiecare unitate de învăţământ la care a fost încadrat şi salarizat în această
perioadă.
Art. 7.În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va elabora şi va supune
aprobării, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

4.

345/05.05.2016

Parlamentul

Legea nr. 87/2016

Camera Agricola

privind modificarea şi
completarea Legii nr.
145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de
reglementare a pieţei
produselor din sectorul
agricol

Primari

Art. I.
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum
urmează:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an de la data emiterii. Formularele tipărite şi aflate în stoc îşi
menţin valabilitatea până la epuizarea stocului."
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 4.(1) Atestatul de producător se eliberează de către primari în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu
avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după
caz, constituite conform legii şi organizate la nivel local/zonal/judeţean/regional/naţional, care se înregistrează la
primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un
reprezentant în acest scop, sau de către entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile legii,
în acest scop, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al
Municipiului Bucureşti, după caz."
3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la

care solicită înregistrarea următoarele documente:
a) certificatul de identificare fiscală;
b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;
c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informare şi certificarea
calităţii de producător a fermierilor."
5. La articolul 4 alineatul (3), literele d) şi e) se abrogă.
6. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Primarii asigură obţinerea avizului consultativ din partea structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din
agricultură, după caz."
7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 11.
(1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare,
cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din
pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante."
8. La articolul 13, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările şi completările ulterioare, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care
deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/producţie, pot ocupa spaţii de vânzare care sunt
rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui
carnet de comercializare. În acest caz, producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă obligatoriu administratorului pieţei extrasul din Registrul
agricol emis de către primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/gospodăria proprie, din care să
rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale pe care le deţine/exploatează.
(5) În situaţia în care producătorii agricoli menţionaţi la alin. (4) desfăşoară acte de comerţ cu alte produse decât cele
obţinute din propria fermă/gospodărie, aceştia nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (4)."
9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 15.Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii
agricoli au obligaţia să înscrie la sfârşitul fiecărei zile/perioade, în fila din carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua/perioada respectivă."
10. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 20.(1) După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice utilizarea următoarelor documente
la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:
a) borderoul de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b) prevăzut la punctul VII, partea IV - Grupa a IVa - Mijloace băneşti şi decontări, din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind
documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 bis din 23 decembrie
2008, cu completările ulterioare;
b) borderoul de achiziţie prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind
aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a) produsele agricole reprezentând plata în natură a arendei/redevenţei
primite de producătorii agricoli pentru suprafeţele de teren agricol arendate/concesionate, precum şi strugurii de vin."

