
NOUTĂŢI LEGISLATIVE 

 Vă informăm că au fost emise în perioada 14.12.2020- 18.12.2020 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile 
administraţiei publice locale: 

 

NR. 
CRT
. 

NR. M.OF./ 
DATA  
PUBLICĂRII 

EMITENT DENUMIREA ACTULUI 

1. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1234 din 15 
decembrie 2020 
 

MINISTERUL 
AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII 
RURALE 
 

ORDIN nr. 341 din 11 decembrie 2020 
pentru modificarea art. 20 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice 
şi conservarea pădurilor" 
 

2. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1238 din 16 
decembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 1.071 din 11 decembrie 2020 
pentru stabilirea bugetului şi a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în 
aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea  
şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021 
 

3. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1241 din 16 
decembrie 2020 
 

MINISTERUL 
LUCRĂRILOR 
PUBLICE, 
DEZVOLTĂRII ŞI 
ADMINISTRAŢIEI 
 

ORDIN nr. 4.201 din 2 decembrie 2020 
pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate  pentru activitatea 
de stabilire a impozitelor şi taxelor locale  de către organele fiscale locale, precum şi pentru 
modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, nr. 144/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a 
impozitelor  şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale de către organele 
fiscale locale şi pentru modificarea  şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare 
tipizate  pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale  de către organele fiscale 
locale 
 



4. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1245 din 17 
decembrie 2020 
 

MINISTERUL 
FINANŢELOR 
PUBLICE 
 

ORDIN nr. 3.155 din 15 decembrie 2020 
pentru aprobarea Normelor metodologice  privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 
 

5. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1250 din 17 
decembrie 2020 
 

CAMERA 
DEPUTAŢILOR 
 

DECIZIE nr. 7 din 17 decembrie 2020 
privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-
VII  
 

6. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1251 din 17 
decembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 17 decembrie 2020 
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea  Strategiei 
de vaccinare împotriva COVID-19 în România  
 

7. MONITORUL 
OFICIAL nr. 
1259 din 18 
decembrie 2020 
 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE nr. 1.103 din 17 decembrie 2020 
privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condiţiilor minime ale spaţiilor  de 
cazare, a standardelor de cost şi a listei spaţiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, 
puse la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, necesare pentru 
aplicarea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 
conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea  unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic 
 

 


