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specialitate al primarului, care efectuează ancheta socială
prevăzută la alin. (3), răspunde, în conformitate cu prevederile

legale, pentru veridicitatea datelor înscrise în formularul de
anchetă socială.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 13 mai 2009.
Nr. 594.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Punctul 701 din titlul II „Impozitul pe profit” din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și va avea următorul cuprins:
„701. Pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul fiscal 2009,
nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de 8%.”
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 20 mai 2009.
Nr. 616.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2009 al Agenției de Compensare pentru Achiziții
de Tehnică Specială
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările și completările ulterioare, al art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar și al Legii
bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al
Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, prevăzut în anexa
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Președintele Agenției de Compensare
pentru Achiziții de Tehnică Specială,
Cristinel Tarara
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 20 mai 2009.
Nr. 617.
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