NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 01.04.2019- 05.04.2019 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile
administraţiei publice locale:
NR.
CRT
.

NR. M.OF./
DATA
PUBLICĂRII

EMITENT

DENUMIREA ACTULUI

1.

MONITORUL
OFICIAL nr.
249 din 1 aprilie
2019

GUVERNUL
ROMANIEI

2

MONITORUL
OFICIAL nr.
249 din 1 aprilie
2019

GUVERNUL
ROMANIEI

HOTARARE nr. 168 din 29 martie 2019
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor
metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de
baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului
standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu
particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal
acreditat, particular si confesional
HOTARARE nr. 169 din 29 martie 2019
pentru modificarea si completarea 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

3.

MONITORUL
OFICIAL nr.
249 din 1 aprilie
2019
MONITORUL
OFICIAL nr.
251 din 2 aprilie
2019

GUVERNUL
ROMANIEI

HOTARARE nr. 171 din 29 martie 2019
privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi libera

AGENTIA
NATIONALA DE
CADASTRU SI
PUBLICITATE
IMOBILIARĂ

ORDIN nr. 867 din 13 martie 2019
privind modificarea si completarea Procedurii si modalitatii de alocare a sumelor, precum si raportarea de
catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de
unitatile administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016

MONITORUL
OFICIAL nr.
252 din 2 aprilie
2019

PARLAMENTUL
ROMANIEI

LEGE nr. 56 din 1 aprilie 2019
pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

4.

5.

6.

7.

8.

MONITORUL
OFICIAL nr.
252 din 2 aprilie
2019
MONITORUL
OFICIAL nr.
252 din 2 aprilie
2019

PARLAMENTUL
ROMANIEI

LEGE nr. 57 din 1 aprilie 2019
pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE

MONITORUL
OFICIAL nr.
263 din 5 aprilie
2019

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

ORDIN nr. 3.687 din 15 martie 2019
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere
internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere
europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice
intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a
competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
ORDIN nr. 3.767 din 26 martie 2019
privind modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.235/2018 pentru aprobarea 1 0
12>Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat,
evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular,
precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar
pentru anul scolar 2019-2020

