
ORDIN   Nr. 110 din 25 ianuarie 2010
privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru

serviciile prestate clien ilor
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 65 din 28 ianuarie 2010

    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, i ale art. 10 alin. (2^1) i 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,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Trezoreria Statului percepe comisioane pentru opera iunile de pl i derulate prin
intermediul sistemelor de decontare a pl ilor de mic i mare valoare în rela ia cu
institu iile de credit i pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor urm toarelor
conturi purt toare de dobând :
    a) cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis în baza art. 6 alin. (1) 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;
    b) cont 50.25 "Disponibil al institu iilor publice ale administra iei centrale finan ate
integral din venituri proprii";
    c) cont 50.28 "Disponibil al institu iilor publice ale administra iei publice locale
finan ate integral din venituri proprii";
    d) cont 50.98 "Disponibil al operatorilor economici i al organismelor
neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile postaderare";
    e) cont 50.47.11 "Disponibil aferent prefinan rii pentru proiecte finan ate din fonduri
externe nerambursabile postaderare";
    f) cont 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finan ate din fonduri externe
nerambursabile postaderare".
    ART. 2
    (1) Pentru opera iunile de pl i dispuse din conturile men ionate la art. 1 se percep
comisioane care se situeaz  la nivelul comisioanelor pl tite de Trezoreria Statului c tre
Banca Na ional  a României i se stabilesc prin reglement ri ale B ncii Na ionale a
României i prin regulile de sistem aplicabile participan ilor la sistemul electronic de
pl i.
    (2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont men ionat la art. 1
se percepe un comision lunar de 5,00 lei.
    ART. 3
    (1) Plata comisioanelor stabilite la art. 2 se efectueaz  astfel:
    a) pentru conturile 50.47.11 "Disponibil aferent prefinan rii pentru proiecte finan ate
din fonduri externe nerambursabile postaderare", 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor
finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare", 50.25 "Disponibil al



institu iilor publice ale administra iei centrale finan ate integral din venituri proprii" i
50.28 "Disponibil al institu iilor publice ale administra iei publice locale finan ate
integral din venituri proprii" plata se efectueaz  de c tre institu iile publice în primele 5
zile lucr toare ale lunii curente pentru luna precedent  prest rii serviciilor, pe baza
"Situa iei privind comisioanele de pl tit pentru luna ...", transmis  de unit ile Trezoreriei
Statului. În situa ia în care institu iile publice nu efectueaz  plata în termen, unit ile
Trezoreriei Statului debiteaz  direct conturile acestora;
    b) pentru conturile 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" i 50.98 "Disponibil al
operatorilor economici i al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor
finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare" plata se efectueaz  prin
debitarea direct  a contului concomitent cu opera iunea de procesare a ordinului de plat .
În situa ia în care în conturi nu exist  disponibilit i suficiente care s  permit  debitarea
acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unit ile Trezoreriei Statului
nu vor deconta ordinele de plat  respective.

    (2) În situa ia în care în soldul conturilor prev zute la art. 1 nu exist  suficiente
disponibilit i care s  permit  debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea
extraselor de cont de 5,00 lei/lun , unit ile Trezoreriei Statului debiteaz  conturile
respective cu suma existent  în sold astfel încât acesta s  devin  zero, iar diferen a se
înregistreaz  drept comision de încasat.
    ART. 4
    Direc ia general  de trezorerie i datorie public , Direc ia general  de trezorerie i
contabilitate public i direc iile generale ale finan elor publice jude ene i a municipiului
Bucure ti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prevederile prezentului ordin se aplic  începând cu data de 1 februarie 2010.
    ART. 6
    La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului
finan elor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria
Statului pentru serviciile prestate clien ilor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, se abrog .
    ART. 7
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finan elor publice,
                      Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu

    Bucure ti, 25 ianuarie 2010.
    Nr. 110.


