
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 04.03.2019- 08.03.2019 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 

administraţiei publice locale: 

NR. 

CRT

. 

NR. M.OF./ 

DATA  

PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

171 din 4 martie 

2019 

AGENTIA 

NATIONALA DE 

ADMINISTRARE 

FISCALĂ 

ORDIN nr. 509 din 28 februarie 2019 

pentru modificarea si completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor  care 

inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii,  aprobata prin 

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 558/2016 

 

2 MONITORUL 

OFICIAL nr. 

178 din 6 martie 

2019 

ADMINISTRATIA 

NATIONALA A 

REZERVELOR DE 

STAT SI 

PROBLEME 

SPECIALE 

ORDIN nr. 34 din 31 ianuarie 2019 

privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de catre Administratia Nationala a Rezervelor  de 

Stat si Probleme Speciale a avizului privind incadrarea/neincadrarea obiectului concesiunii  in 

infrastructura sistemului national de aparare, la solicitarile de concesionare a bunurilor 

proprietate publica 

3. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

179 din 6 martie 

2019 

GUVERNUL 

ROMANIEI 
HOTARARE nr. 119 din 27 februarie 2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 46/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National  pentru 

Achizitii Centralizate si pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 502/2018 

E 

4. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

180 din 6 martie 

2019 

AUTORITATEA 

NATIONALA DE 

REGLEMENTARE 

IN DOMENIUL 

ENERGIEI 

ORDIN  nr. 37 din 28 februarie 2019 

pentru aprobarea Procedurii privind preluarea in folosinta a obiectivelor/conductelor necesare 

racordarii din sectorul gazelor naturale finantate in cota-parte sau in totalitate de unitatea 

administrativ-teritoriala si/sau de solicitanti si recuperarea de catre acestia a sumei investite 

5. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

180 din 6 martie 

2019 

MINISTERUL 

FINANTELOR 

PUBLICE 

ORDIN nr. 1.750 din 28 februarie 2019 

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea 

procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici  cu 

capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori 

locale si pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportari 



6. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

186 din 8 martie 

2019 

AUTORITATEA 

NATIONALA DE 

REGLEMENTARE 

IN DOMENIUL 

ENERGIEI 

ORDIN nr. 36 din 28 februarie 2019 

privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea conditiilor de finantare a investitiilor  pentru 

electrificarea localitatilor ori pentru extinderea retelelor de distributie a energiei electrice 

 


