INSTITUȚIA PREFECTULUI
JUDEȚUL OLT

CULEGERE DE
ACTE LEGISLATIVE
Instituția Prefectului – Județul Olt vine în sprijinul cetățenilor,
autorităților administrației publice locale și serviciilor publice deconcentrate
și pune la dispoziția acestora cele mai importante noutăți legislative,
pe domenii de activitate

AUGUST, 2017

CULEGERE DE ACTE NORMATIVE

DEZVOTARE REGIONALĂ, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI FONDURI EUROPENE








În Monitorul Oficial nr.627 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.3776/2017 pentru stabilirea
valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri
În Monitorul Oficial nr.695 din 28 august 2017 a fost publicată HG nr.606/2017 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale
a Funcționarilor Publici
În Monitorul Oficial nr.704 din 31 august 2017 a fost publicat Ordinul nr. 5744/2017 privind aprobarea
Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor pentru construcții
În Monitorul Oficial nr.706 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.27/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020

MEDIU






În Monitorul Oficial nr.630 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1078/2017 privind modificarea
Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1.798/2007, precum şi pentru completarea Metodologiei de atribuire în administrare şi
custodie a ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice
nr. 1.052/2014
În Monitorul Oficial nr.658 din 10 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1116/2017 pentru modificarea
şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic, 2017 - 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr.
660/2017
În Monitorul Oficial nr.658 din 10 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1117/2017 pentru modificarea
şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017
- 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

AFACERI INTERNE






În Monitorul Oficial nr.679 din 19 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.97/2017 privind procedura şi
condiţiile tehnice în care se realizează şi se stochează înregistrările examenului de obţinere a permisului
de conducere şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter personal
În Monitorul Oficial nr.684 din 23 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.98/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.454/2006 privind forma,
dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare
În Monitorul Oficial nr.685 din 23 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.14/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
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APĂRARE NAȚIONALĂ


În Monitorul Oficial nr.706 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.24/2017 privind formarea iniţială
a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din
străinătate

FINANȚE

















În Monitorul Oficial nr.624 din 1 august 2017 a fost publicată Norma nr.20/2017 privind asigurările auto
din România
În Monitorul Oficial nr.625 din 1 august 2017 a fost publicată Hotărârea nr.68/2017 privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii Consiliului Camerei
Auditorilor Financiari din România şi membrii Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor
Financiari din România
În Monitorul Oficial nr.649 din 8 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.2326/2017 privind declaraţiile
fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere
la distanţă
În Monitorul Oficial nr.688 din 24 august 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1144/1672/2017 pentru
aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru
autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
În Monitorul Oficial nr.694 din 28 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1673/2017 pentru modificarea
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de
monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
În Monitorul Oficial nr.705 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.20/2017 pentru reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene
În Monitorul Oficial nr.706 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.23/2017 privind plata defalcată a
TVA
În Monitorul Oficial nr.706 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.25/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
În Monitorul Oficial nr.707 din 31 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.2035/2017 pentru completarea
alin. (1) al art. 2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice,
nr. 614/2013
În Monitorul Oficial nr.708 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.30/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
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AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

















În Monitorul Oficial nr.621 din 1 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.259/2017 pentru modificarea
anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului
de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă
în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
În Monitorul Oficial nr.627 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.263/2017 privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru
aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare
aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
În Monitorul Oficial nr.635 din 3 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.266/2017 pentru aprobarea
Procedurilor de control şi verificare în vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi
obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, autorizării
producătorilor de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, certificării
vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a vinurilor varietale şi stabilirii
însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică şi a
vinurilor varietale îmbuteliate, precum şi pentru aprobarea cuantumului taxei pentru autorizarea
anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de
origine controlată, indicaţie geografică sau varietale şi a cuantumului taxei de certificare a vinurilor cu
denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale
În Monitorul Oficial nr.637 din 3 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.248/79/2017 pentru
implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor
În Monitorul Oficial nr.651 din 8 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.271/2017 privind modificarea
anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 "Investiţii productive în acvacultură - eficienţa
resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la
minimum a utilizării apei" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014 - 2020,
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017
În Monitorul Oficial nr.660 din 10 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.273/2017 privind modificarea
şi completarea Ordinului 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
În Monitorul Oficial nr.662 din 10 august 2017 a fost publicată HG nr.568/2017 pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit
utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole
În Monitorul Oficial nr.697 din 29 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.294/2017 privind
recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin, recolta
anului de comercializare 2017-2018
În Monitorul Oficial nr.699 din 30 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.296/2327/2017 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului
finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
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EDUCAȚIE NAȚIONALĂ










În Monitorul Oficial nr.626 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul 4325/2017 privind modificarea şi
completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.031/2017 pentru aprobarea Listei nominale
a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2017
În Monitorul Oficial nr.654 din 9 august 2017 a fost publicată HG nr.564/2017 privind modalitatea de
acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ
preuniversitar
În Monitorul Oficial nr.666 din 11 august 2017 a fost publicată HG nr.576 privind acordarea de
stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2017 pentru
absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2017
În Monitorul Oficial nr.681 din 22 august 2017 a fost publicată OG nr.13/2017 privind aprobarea
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
În Monitorul Oficial nr.693 din 28 august 2017 a fost publicată HG nr.598/2017 pentru aprobarea
Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de
învăţare permanentă

MUNCĂ ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ












În Monitorul Oficial nr.629 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.963/2017 privind elementele
care compun echipamentul specific şi condiţiile de utilizare a acestuia de către inspectorii sociali în
misiuni de inspecţie/activităţi de investigare socială
În Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017 a fost publicată OUG nr.53/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
În Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017 a fost publicată OUG nr.55/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară
pentru creşterea copiilor
În Monitorul Oficial nr.648 din 7 august 2017 a fost publicată OUG nr.59/2017 privind modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
În Monitorul Oficial nr.648 din 7 august 2017 a fost publicată OUG nr.60/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
În Monitorul Oficial nr.656 din 9 august 2017 a fost publicată HG nr.569/2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a
sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia
ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală
În Monitorul Oficial nr.665 din 11 august 2017 a fost publicată HG nr.559/2017 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 920/2011
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ECONOMIE ȘI ENERGIE




În Monitorul Oficial nr.686 din 24 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.78/2017 pentru aprobarea
Metodologiei de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de
achiziţie de certificate verzi
În Monitorul Oficial nr.697 din 29 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.77/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi

MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT




În Monitorul Oficial nr.638 și 638 bis din 3 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.894/2017 privind
aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului
de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
În Monitorul Oficial nr.667 și 667 bis din 16 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1066/2017 privind
aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului
naţional multianual de microindustrializare

SĂNĂTATE













În Monitorul Oficial nr.627 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr. 885/ 827/2017 privind
modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei
denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
În Monitorul Oficial nr.648 din 7 august 2017 a fost publicată OUG nr.58/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii farmaciei nr. 266/2008
În Monitorul Oficial nr.659 din 10 august 2017 a fost publicată HG nr.548/2017 privind aprobarea
condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal
profesionist
În Monitorul Oficial nr.691 din 25 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.942/2017 pentru aprobarea
Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei
profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali
generaliști, moașe și asistenții medicali
În Monitorul Oficial nr.692 din 25 august 2017 a fost publicată HG nr.583/2017 entru modificarea si
completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului national de
supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte
normative
În Monitorul Oficial nr.698 din 29 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.954/2017 pentru modificarea
anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului
director din spitalele publice
În Monitorul Oficial nr.705 din 31 august 2017 a fost publicată OG nr.22/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
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APE ȘI PĂDURI





În Monitorul Oficial nr.625 din 1 august 2017 a fost publicată HG nr.532/2017 pentru modificarea şi
completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 864/2016 privind aprobarea schemei
"Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a
persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere
este mai mică sau egală cu 30 ha" şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor
silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară
activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha
În Monitorul Oficial nr.689 din 24 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1010/2017 privind înființarea
Consiliului Național de Vânătoare
În Monitorul Oficial nr.698 din 28 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1114/2017 pentru modificarea
și completarea Metodologiei de aprobare a depășirii posibilității anuale cu volumul masei lemnoase din
arborete afectate de factori biotici și/sau abiotici, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor nr. 884/2016

CULTURĂ ȘI IDENTITATE NAȚIONALĂ


În Monitorul Oficial nr.626 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul 2469/2017 pentru aprobarea
Procedurii simplificate de realizare a cercetării arheologice, de emitere a autorizaţiilor necesare
acesteia, precum şi de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică în cazul
implementării proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

TURISM






În Monitorul Oficial nr.653 din 8 august 2017 a fost publicată HG nr.558/2017 privind aprobarea
Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a
criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism
În Monitorul Oficial nr.689 din 24 august 2017 a fost publicată OG nr.15/2017 privind modificarea și
completarea Ordonanței Guvernului nr.58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism
în România
În Monitorul Oficial nr.706 din 24 august 2017 a fost publicată OG nr.26/2017 pentru modificarea
Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii
turistice

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL OLT

6

CULEGERE DE ACTE NORMATIVE

ROMÂNII DE PRETUTINDENI


În Monitorul Oficial nr.628 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3900/A10/2046/C/129/2017
privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul
preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă,
respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul şcolar 2017 - 2018 şi a
Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România,
pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de
şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017 - 2018

DIVERSE











În Monitorul Oficial nr.629 din 2 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.148/2017 pentru aprobarea
Normelor privind cerinţele de securitate pentru activităţile de predepozitare a deşeurilor radioactive,
surselor închise uzate şi a combustibilului nuclear uzat
În Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017 a fost publicată OUG nr.52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru
autovehicule
În Monitorul Oficial nr.656 din 9 august 2017 a fost publicat Ordinul nr.1090/2017 pentru modificarea
Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale,
în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt
În Monitorul Oficial nr.667 din 16 august 2017 a fost publicată HG nr.519/2017 privind aprobarea
stemelor comunelor Dobroteasa şi Vişina, judeţul Olt
În Monitorul Oficial nr.703 din 30 august 2017 a fost publicată OG nr.16/2017 pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de
Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții
Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
În Monitorul Oficial nr.703 din 30 august 2017 a fost publicată OG nr.19/2017 pentru modificarea Legii
nr. 672/2002 privind auditul public intern și pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din
Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern
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