
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 15.07.2019- 19.07.2019 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
575 din 15 iulie 
2019 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 131 din 11 iulie 2019 
pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
578 din 15 iulie 
2019 
 

MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII 
REGIONALE  ŞI 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE Nr. 2.125 
din 11 iulie 2019 
MINISTERUL 
FINANŢELOR 
PUBLICE Nr. 2.397 
din 19 iunie 2019  
 

ORDIN nr. 2.125/2.397/2019 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare  şi 
derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru 
completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de 
reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului finanţelor 
publice nr. 4.597/1.698/2018 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
579 din 16 iulie 
2019 
 

MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 
 

ORDIN nr. 2.097 din 5 iulie 2019 
pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2019,  în vederea vânzării 
locuinţelor pentru tineri 
 

4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
581 din 16 iulie 
2019 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 476 din 3 iulie 2019 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare  a prevederilor Legii nr. 
197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,  aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015  pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru  de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale 



 
5. MONITORUL 

OFICIAL nr. 
587 din 17 iulie 
2019 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 138 din 12 iulie 2019 
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
595 din 19 iulie 
2019 
 

PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI 
 

LEGE nr. 144 din 18 iulie 2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză  de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
 

 


