
H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea plății contribuției financiare a României la bugetul Programului Națiunilor Unite

pentru Mediu (UNEP) pe anii 2008 și 2009

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 75 lit. o) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările

ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 21 și 22 și al art. 4 pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Mediului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă plata contribuției financiare a României

la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe

anii 2008 și 2009, în limita echivalentului în lei al sumei de

52.000 dolari SUA, anual.

Art. 2. — (1) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se

asigură din prevederile bugetare aprobate ale Ministerului

Mediului pe anul 2009, cap. 74.01 „Protecția mediului”, titlul „Alte

transferuri”, art. „Contribuții și cotizații la organisme

internaționale”.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va

calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar SUA în vigoare la

data efectuării plății.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

București, 19 august 2009.

Nr. 953.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 

privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare

Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 126 din 2 martie 2009, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), punctul 37 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„37. reprezintă statul în fața instanțelor și a organelor de

urmărire penală, ca subiect de drepturi și obligații privind

raporturile juridice fiscale și alte activități ale agenției, direct sau

prin direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a

municipiului București, Garda Financiară și unitățile sale

teritoriale și/sau Autoritatea Națională a Vămilor și unitățile sale

subordonate, în baza mandatelor transmise; renunțarea la calea

de atac, în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale,

se va face conform procedurii stabilite prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală;”.

2. La articolul 4 alineatul (3), punctul 4 se modifică și va

avea următorul cuprins:

„4. Activitate internă:

a) exercită funcția de audit public intern în condițiile legii;

b) efectuează inspecții privind respectarea legalității, atât la

nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul unităților subordonate,

în domeniul său de activitate, în scopul constatării unor

eventuale abateri de la legalitate și al luării de măsuri pentru

repararea prejudiciului produs, după caz;

c) exercită controlul financiar de gestiune și controlul

financiar preventiv propriu, în scopul constituirii și utilizării legale

și eficiente a fondurilor publice;

d) elaborează, fundamentează și avizează, după caz,

proiectul bugetului de cheltuieli al agenției, pentru aparatul

propriu, Autoritatea Națională a Vămilor, Garda Financiară și

direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a

municipiului București, precum și programul de investiții și

achiziții publice, pe care le transmite Ministerului Finanțelor

Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

e) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui

ordonator terțiar de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar.”

3. La articolul 4 alineatul (3), punctul 5 se abrogă.

4. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al

Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale

ale finanțelor publice județene și a municipiului București este de

27.159, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente

cabinetelor demnitarilor.”
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PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Marian Sârbu

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt 

București, 26 august 2009.

Nr. 968.
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5. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alineatul (3

1

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul

propriu și pe direcțiile generale ale finanțelor publice județene

și a municipiului București se face prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu încadrarea în

numărul maxim de posturi aprobat conform alin. (3).”

6. La articolul 7, alineatele (5), (6), (9) și (10) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„(5) Structura organizatorică a direcțiilor, inclusiv serviciile,

birourile și alte compartimente funcționale, organizate în directa

subordine a vicepreședintelui, și numărul posturilor de

conducere din cadrul aparatului central al Autorității Naționale a

Vămilor, precum și structura organizatorică a direcțiilor regionale

pentru accize și operațiuni vamale, a direcțiilor județene pentru

accize și operațiuni vamale, a birourilor vamale de frontieră și de

interior și a punctelor vamale, unități subordonate Autorității

Naționale a Vămilor, se aprobă prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea

vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

care conduce Autoritatea Națională a Vămilor, cu respectarea

reglementărilor legale în vigoare.

(6) Statul de funcții pentru aparatul central al Autorității

Naționale a Vămilor, precum și statele de funcții pentru direcțiile

regionale pentru accize și operațiuni vamale, pentru direcțiile

județene pentru accize și operațiuni vamale, pentru birourile

vamale de frontieră și de interior se aprobă de către președintele

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea

vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală

care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

...............................................................................................

(9) Directorii și directorii adjuncți din aparatul central al

Autorității Naționale a Vămilor se numesc în funcție prin ordin al

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în

condițiile legii, cu avizul conform al ministrului finanțelor publice.

(10) Directorii coordonatori și directorii coordonatori adjuncți

ai direcțiilor regionale pentru accize și operațiuni vamale, precum

și directorii coordonatori și directorii coordonatori adjuncți ai

direcțiilor județene pentru accize și operațiuni vamale și al

Direcției Municipiului București pentru Accize și Operațiuni

Vamale din cadrul Autorității Naționale a Vămilor se numesc în

funcție prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.”

7. La articolul 8, alineatul (8) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(8) Persoanele cu funcții de conducere din cadrul secțiilor

județene și al Secției Municipiului București, cu excepția

directorilor coordonatori și directorilor coordonatori adjuncți, care

se numesc în funcție prin ordin al ministrului finanțelor publice,

în condițiile legii, sunt numite, potrivit legii, de comisarul general,

cu avizul conform al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală.”

8. La articolul 10, alineatele (5) și (6) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(5) Directorii coordonatori și directorii coordonatori adjuncți

ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a

municipiului București se numesc în funcție prin ordin al

ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

(6) Șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți ai

administrațiilor finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii,

precum și șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți,

cu excepția șefilor de administrație adjuncți — trezorerie și

contabilitate publică —, din cadrul administrațiilor finanțelor

publice ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București

se numesc în funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

9. La articolul 11, alineatele (2) și (4) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Repartizarea numărului maxim de posturi prevăzut la

pct. 1 din anexa nr. 2 pe direcțiile generale ale finanțelor publice

județene și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului

București se aprobă prin ordin al președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, în condițiile legii.

...............................................................................................

(4) Structura organizatorică a direcțiilor generale ale

finanțelor publice județene, administrațiilor finanțelor publice

municipale, orășenești și comunale, precum și a Direcției

Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București și a

administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului

București se aprobă prin ordin al președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală. Structurile organizatorice

teritoriale aferente activității de trezorerie și contabilitate publică

și ale celorlalte compartimente subordonate direct Ministerului

Finanțelor Publice se aprobă prin ordin al președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul ministrului finanțelor

publice.”

10. La articolul 13 alineatul (3), litera d) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„d) prin decizie a directorului coordonator, pentru funcțiile

publice pentru care are competența de numire în funcție.”

11. La anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției

Naționale de Administrare Fiscală”, nota privind numărul

maxim de posturi se modifică și va avea următorul cuprins:

„Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF,

inclusiv președintele, 2 vicepreședinți și posturile aferente

cabinetelor demnitarilor, se stabilește prin ordin al președintelui

ANAF.”

12. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la

prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 3, nota de subsol ****) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„****) Cele câte 10 autoturisme sunt destinate activității de

inspecție fiscală la nivelul fiecărei direcții generale și vor fi

conduse de inspectorii nominalizați prin decizie a directorului

coordonator.”

Art. II. — Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la

art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare

Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin

ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.



* În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 2 vicepreședinți ai Agenției Naționale de Administrare

Fiscală și posturile aferente cabinetelor demnitarilor. Repartizarea numărului maxim de posturi pe aparatul propriu și pe direcțiile generale ale finanțelor publice

județene și a municipiului București se face prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 769/2004 privind organizarea și funcționarea

Reprezentanței Naționale de Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Numărul maxim de posturi

1. Aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale ale finanțelor

publice județene, în subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor publice municipale,

administrațiile finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii, administrațiile finanțelor publice

orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale;

Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în subordinea căreia funcționează

administrația finanțelor publice pentru contribuabili mijlocii și administrațiile finanțelor publice ale

sectoarelor municipiului București 27.159*

2. Garda Financiară 1.805

3. Autoritatea Națională a Vămilor, inclusiv vicepreședintele Agenției Naționale de Administrare

Fiscală care conduce Autoritatea Națională a Vămilor și cabinetul acestuia 4.586

Art. I — Hotărârea Guvernului nr. 769/2004 privind

organizarea și funcționarea Reprezentanței Naționale de

Legătură la Comandamentul Aliat pentru Transformare,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din

25 mai 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Șeful Reprezentanței are funcția prevăzută în

statul de organizare cu gradul de colonel și este reprezentantul

militar al șefului Statului Major General la ACT.”

2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care

face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. — Anexa*) la prezenta hotărâre se comunică

instituțiilor interesate de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. III. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de

1 octombrie 2009, cu excepția prevederilor din anexă referitoare

la gradul și echivalarea funcției de locțiitor al reprezentantului

militar al șefului Statului Major General la Comandamentul Aliat

pentru Transformare, care rămân în vigoare până la data de

25 iunie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării naționale,

Mihai Stănișoară

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

București, 26 august 2009.

Nr. 969.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 109/2009)

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI

aferent aparatului propriu și unităților aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
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