
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 09.09.2019- 13.09.2019 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 

administraţiei publice locale: 

NR. 

CRT. 

NR. M.OF./ 

DATA  

PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

735 din 9 

septembrie 

2019 

MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII 

REGIONALE  ŞI 

ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE  Nr. 2.341 

din 12 august 2019 

MINISTERUL 

AFACERILOR 

INTERNE Nr. 110 din 

30 august 2019  

ORDIN nr. 2.341/110/2019 

pentru aprobarea procedurii de întocmire, actualizare şi transmitere a listei cuprinzând  aleşii 

locali de la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale 

 

2. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

736 din 9 

septembrie 

2019 

 

MINISTERUL 

EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

 

ORDIN nr. 5.090 din 30 august 2019 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare  pentru învăţământul 

preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi  în unităţile de 

învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea  organizării reţelei 

unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 

3. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

745 din 12 

septembrie 

2019 

 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 septembrie 2019 

pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

 

4. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

746 din 12 

septembrie 

2019 

 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019 

privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României  

şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,  precum 

şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri 

pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019 

 

 

5. MONITORUL 

OFICIAL nr. 

747 din 13 

septembrie 

2019 

 

GUVERNUL 

ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE nr. 672 din 9 septembrie 2019 

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea  

Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului  de 

transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

 


