
 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

O R D I N   NR. 

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 “Declaraţie-inventar privind 

contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la 

data de 1 octombrie 2011 şi neachitate”  

 

 în temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 având în vedere prevederile art.81 şi ale art.228 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi prevederile art.9 alin.(7) şi alin.(14) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul 

sănătăţii,  

  

  

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  emite următorul 

 

O  R  D  I  N 

 

 Art.1 -  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 170 “Declaraţie-inventar privind 

contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 

octombrie 2011 şi neachitate”, prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul ordin. 

 

Art.2 - Formularul de la art.1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor 

prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 

Art.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului 

prevăzut la art.1 sunt prezentate în Anexa nr.3 la prezentul ordin. 

 



  

 

 Art.4 -  Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

 Art.5 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 

reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor 

publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din 

cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

 

 Art.6 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

   Emis la Bucureşti, la .............................. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  

AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 

SORIN BLEJNAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


