
ORDIN   Nr. 2905 din 16 octombrie 2009
pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordinul ministrului finan elor publice nr.

490/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de c tre Trezoreria Statului
pentru diverse servicii prestate la solicitarea institu iilor de credit, operatorilor

economici i institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 708 din 21 octombrie 2009

    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modific rile i
complet rile ulterioare,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. I
    Alineatul (2) al articolului 2 din Ordinul ministrului finan elor publice nr. 490/2006
privind nivelul comisioanelor percepute de c tre Trezoreria Statului pentru diverse
servicii prestate la solicitarea institu iilor de credit, operatorilor economici i institu iilor
publice finan ate integral din venituri proprii, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 305 din 5 aprilie 2006, se modific i va avea urm torul cuprins:
    "(2) Plata comisioanelor prev zute la pct. 1 din anex  se efectueaz  de c tre institu iile
de credit, în primele 5 zile lucr toare ale lunii curente pentru luna precedent , în contul
de venituri al bugetului Trezoreriei Statului 70.36.09.50 <<Venituri ale bugetului
Trezoreriei Statului - Alte venituri>>, cod IBAN RO47TREZ99970360950XXXXX, cod
de identificare fiscal  8609468, deschis la Trezoreria operativ  central  din cadrul
Ministerului Finan elor Publice."
    ART. II
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finan elor publice,
                               Gheorghe Pogea

    Bucure ti, 16 octombrie 2009.
    Nr. 2.905.


