
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 10.02.2020- 14.02.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 99 
din 10 februarie 
2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTARARE nr. 107 din 4 februarie 2020 
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza  a unitatilor 
de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat,  din sume defalcate din 
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
102 din 11 
februarie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 106 din 4 februarie 2020 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice 
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază  de la 
bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale,  pe baza costului standard per 
elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii  din învăţământul general obligatoriu particular şi 
confesional acreditat,  precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, 
particular şi confesional 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
103 din 11 
februarie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 4 februarie 2020 
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
105 din 12 
februarie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020 
privind recensământul general agricol din România runda 2020 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 



106 din 12 
februarie 2020 
 

privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România  în anul 
2021 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
106 din 12 
februarie 2020 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 4 februarie 2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative  cu impact asupra sistemului achiziţiilor 
publice 
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
112 din 13 
februarie 2020 
 

AGENŢIA 
NAŢIONALĂ A 
FUNCŢIONARILO
R PUBLICI 
 

ORDIN nr. 193 din 11 februarie 2020 
pentru aprobarea Procedurii de redistribuire  a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de 
desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii 
 

8. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
118 din 14 
februarie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 februarie 2020 
privind modificarea şi completarea unor acte normative  în materia alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri  pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 
parlamentare anticipate 
 

 


