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

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 22-26.05.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
CRT.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

OBSERVAŢII

1.

385/23.05.2017

PARLAMENTUL

Legea nr. 108/2017

SAPLCS

pentru modificarea alin. (2) al art.
800 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii

Spitale

Legea nr. 110/2017
pentru completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul
sănătăţii, precum şi a art. 41 din
Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

SAPLCS

2.

389/24.05.2017

PARLAMENTUL

Spitale
DGASPC
UAT-uri

CONŢINUT PE SCURT

ARTICOL UNIC
Alineatul (2) al articolului 800 din 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 şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Persoanele juridice autorizate să elibereze medicamentele către populaţie pot să desfăşoare şi activitate de distribuţie angro de
medicamente, cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum şi a legislaţiei naţionale în vigoare."
ART. I
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 şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 7, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:
"m) asigurarea în unităţile sanitare şi a personalului de specialitate de asistenţă medicală sau socială, după caz, cunoscător al limbii
minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o pondere de peste 20% din
numărul locuitorilor, fie numărul lor este de cel puţin 5.000, cu respectarea celorlalte prevederi din fişa postului."
2. La articolul 16 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
"l) elaborează normele de organizare şi funcţionare a unităţilor care asigură asistenţa de sănătate publică, cu luarea în considerare şi a
prevederilor art. 7 lit. m), autorizează şi controlează activitatea instituţiilor de sănătate publică şi asigură funcţionarea unităţilor din
subordine."
ART. II
După alineatul (5) al articolului 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

905 din 20 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii minorităţilor naţionale fie au o pondere de peste 20% din numărul total al
locuitorilor, fie numără cel puţin 5.000 de cetăţeni, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiile şi unităţile de asistenţă
socială asigură şi personal cunoscător al limbii minorităţilor naţionale respective, cu respectarea celorlalte prevederi din fişa postului."
3.

4.

394/25.04.2017

394/25.05.2017

Guvernul

MINISTERUL
AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII
RURALE

Hotararea nr. 356/2017
pentru aprobarea Programului de
acţiuni pe anul 2017 privind
proiectarea şi execuţia lucrărilor de
intervenţie pentru reducerea riscului
seismic la construcţiile cu destinaţia
de locuinţă multietajate, încadrate
prin raport de expertiză tehnică în
clasa I de risc seismic şi care prezintă
pericol public
Ordinul nr. 155/2017
pentru aprobarea prelungirii
perioadei de referinţă aferente
ultimului an al angajamentelor
derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi
privind bunăstarea animalelor,
precum şi pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
826/2016 pentru aprobarea
modelului cererilor de plată, precum
şi a modelului formularelor de
accesare a clauzei de revizuire a
angajamentelor încheiate în cadrul
măsurii 215 - Plăţi în favoarea
bunăstării animalelor - pachetul a)
porcine şi pachetul b) păsări

Directia
Arhitect Sef
UAT-uri

ART. 1
Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2017 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic
la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă
pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2
Proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă prevăzute în anexă se finanţează potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.

UAT-uri

ART. I
Se aprobă prelungirea perioadei de referinţă aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind
bunăstarea animalelor, după cum urmează:
a) până la 31.12.2017 - pentru sesiunea 1, pachet a) porcine şi pachet b) păsări;
b) până la 31.12.2019 - pentru sesiunea 3 pachet a) porcine şi sesiunea 2 pachet b) păsări.

ART. II
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a modelului
formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 10 iunie 2016, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, subsecţiunea 3: "Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată Măsura 215 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării
porcinelor - Perioada de referinţă an de angajament M215 - a) porcine - cereri sprijin/plată/documente justificative" se modifică şi se
înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
2. La anexa nr. 2, subsecţiunea 3: "Anexa nr. 3 la formularul Cerere de plată Măsura 215 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării
păsărilor - Perioada de referinţă an de angajament M215 - b) păsări - cereri sprijin/plată/documente justificative" se modifică şi se
înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 bis - Formular de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi
privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3 bis - Formular de rectificare a cererii de plată pentru măsura 215 - Plăţi
privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

ART. III
Vor depune formularele de rectificare a cererilor de plată, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la prezentul ordin, beneficiarii
măsurii 215 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de plată în anul 2017 în conformitate cu
prevederile:
a) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine (sesiunea 1), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 iulie 2012;
b) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor (sesiunea 2), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie
2013;
c) Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor

privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în
favoarea bunăstării păsărilor (sesiunea 3), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014;
d) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a
modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării
animalelor - pachetul a) - porcine şi pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 1 iunie
2016.

ART. IV
Vor depune formulare de rectificare a cererilor de plată conform modelului prevăzut la anexa nr. 4 la prezentul ordin beneficiarii
măsurii 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, care au depus cereri de plată în anul 2017 în conformitate cu prevederile:
a) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215
- Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie
2012, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 704/2014 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor
privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în
favoarea bunăstării păsărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 16 mai 2014;
c) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plată, precum şi a
modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul măsurii 215 - Plăţi în favoarea bunăstării
animalelor, pachetul a) porcine şi pachetul b) păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 şi 437 bis din 10 iunie
2016.

ART. V
Pentru anul 2017, beneficiarii prevăzuţi la art. III şi IV vor depune formularele de rectificare a cererilor de plată până la data maximă
(limită) prevăzută de regulamentele europene în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. VI
Cererile de plată rectificate depuse în anul 2017 vor acoperi efectivul estimat a fi realizat în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017.
ART. VII
Beneficiarii măsurii 215 din sesiunea 3 pachet a) porcine şi din sesiunea 2 pachet b) păsări vor depune cerere de plată pentru ultimul
an de angajament pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019, în intervalele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.
ART. VIII
Pentru angajamentele aflate în derulare în cadrul măsurii 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor pentru sesiunea 1 pachet a) porcine
şi pachet b) păsări şi pentru sesiunea 3 pachet a) porcine şi sesiunea 2 pachet b) păsări, perioadele de referinţă privind ultimii ani de
angajament, precum şi perioadele de depunere a deconturilor justificative prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 826/2016 se modifică şi se completează conform prevederilor art. I, respectiv în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2
la prezentul ordin.

5.

396/26.05.2017

MINISTERUL
DEZVOLTĂRII
REGIONALE,
ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE ŞI
FONDURILOR

Ordinul nr. 3067/709/2017
pentru aprobarea Normelor
metodologice privind mecanismul de
acordare şi derulare a împrumuturilor
acordate unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale în condiţiile

Directia
Economica
Directia
Strategii,

ART. IX
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscalbugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.

EUROPENE
MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE
6.

399/26.05.2017

AGENȚIA
NAȚIONALĂ
PENTRU ACHIZIȚII
PUBLICE

art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 27/2017 pentru
adoptarea unor măsuri fiscalbugetare, precum şi modul de
reflectare a sumelor respective în
bugetele instituţiilor publice
Ordinul nr. 121/2017
privind acordarea de consiliere
metodologică

Proiecte
UAT-uri

Directia
Tehnica,
Investitii si
Patrimoniu
UAT-uri

ANEXĂ
NORME METODOLOGICE din 23 mai 2017

Art. 1. În aplicarea prevederilor art. 2 și art. 3 lit. c) și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015,
cu completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (1) lit. f) și alin. (3) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015, cu modificările și
completările ulterioare, Direcția generală reglementare, coordonare metodologică și suport operațional, denumită în continuare
DGRCMSO, din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) emite interpretări ale legislației din domeniu pentru
autoritățile/entitățile contractante și/sau entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă, care au obligația punerii în aplicare a
prevederilor legislative din domeniile de reglementare care fac obiectul:
a) Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
b) Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
c) Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
d) Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale
și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de
Soluționare a Contestațiilor.
Art. 2. (1) În vederea asigurării unui cadru unitar de aplicare a prevederilor legislative precizate la art. 1, interpretările se realizează prin
următoarele mijloace:
a) publicarea lor, în termen de 7 zile lucrătoare, în secțiunea specifică din "Biblioteca de spețe/Întrebări frecvente" de pe pagina de
internet a ANAP și în instrumentul online accesibil la adresa www.achizitiipublice.gov.ro, prin colectarea, inventarierea aspectelor
semnalate către ANAP, precum și a răspunsurilor/punctelor de vedere din activitatea curentă și selectarea acestora pe tematici de interes;
b) formularea din oficiu a notificărilor/îndrumărilor vizând bune practici și/sau alte aspecte orizontale care pot avea un impact
semnificativ privind respectivele domenii de reglementare și publicarea acestora în cadrul instrumentului prevăzut la lit. a);
c) formularea de răspunsuri către autoritățile/entitățile contractante și/sau entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă ori către
alți operatori economici, în cazul în care răspunsul nu se regăsește în cadrul instrumentului prevăzut la lit. a), concomitent cu includerea
acestuia în instrumentul regăsit la lit. a).
(2) În sensul prevederilor alin. (1), în cazul în care interpretările privesc atribuțiile altor compartimente de specialitate din cadrul ANAP,
DGRCMSO solicită punctul de vedere al respectivelor compartimente cu privire la aspectele/tematicile vizate, care va avea un rol
consultativ în procesul de emitere a interpretărilor aferente.
Art. 3. (1) Răspunsul formulat de către DGRCMSO la solicitările de consiliere metodologică transmise către ANAP se realizează după cum
urmează:
a) în cazul acelor solicitări care au un caracter general valabil prin raportare la tipologia unei anumite spețe, stări de fapt/drept și/sau la un
anumit context întâlnit în practică pentru care există un corespondent în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), răspunsul
conține trimiterea la interpretarea/interpretările cuprinsă/cuprinse în cadrul tematicilor de interes disponibile în cadrul instrumentelor
online;
b) pentru acele solicitări care nu se încadrează în situația de la lit. a) sau care, deși se încadrează într-o asemenea situație, în mod
suplimentar, conțin anumite elemente de particularitate față de cele cuprinse în tematicile de interes disponibile în secțiunile specifice
aferente instrumentelor online descrise la art. 2 alin. (1) lit. a), răspunsul se raportează la situația expusă și, odată emis, se include în
cadrul secțiunii specifice aferente.
(2) Răspunsurile formulate în cadrul activității de suport operațional furnizat de către DGRCMSO prin intermediul portalului Helpdesk se
raportează la situația expusă și conțin trimiterea la interpretarea/interpretările rezultată/rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).
(3) În cazul în care celelalte compartimente de specialitate din cadrul ANAP identifică situații în desfășurarea activității curente care
necesită emiterea unei interpretări a legislației, acestea se adresează DGRCMSO în vederea formulării răspunsului în speța respectivă.

Art. 4. -(1) În aplicarea prevederilor art. 2 și art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015, aprobată prin Legea nr.
244/2015, cu completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. l) din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015, cu
modificările și completările ulterioare, documentele/actele care sunt emise de alte instituții publice, autorități sau alte organisme de
specialitate și care îmbracă forma și conținutul interpretărilor emise de către ANAP în temeiul prezentului ordin ori prin intermediul
cărora se impune aplicarea unor reguli care excedează obligațiilor legale instituite prin prevederile legislative din domeniile de
reglementare menționate la art. 1 în sarcina autorităților/entităților contractante și/sau entităților juridice fără calitate de autoritate
contractantă nu reprezintă interpretări ale legislației privind achizițiile publice/sectoriale sau concesiuni.
(2) În sensul prevederilor alin. (1), dispozițiile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile entităților
juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute în mod explicit la art. 6 din Legea
nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în atribuirea contractelor de achiziție publică.

