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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

O R D I N

privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat 

pe anul 2010, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de 

reorganizare în cadrul administrației publice centrale, 

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor 

Publice, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: 

Art. 1. — Se aprobă Precizările pentru efectuarea nr. 115/2009, direcțiile generale/direcțiile din cadrul Ministerului 

modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2010, în Finanțelor Publice care au atribuții în execuția bugetară, 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a 

nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în municipiului București, precum și unitățile lor subordonate 

cadrul administrației publice centrale, prevăzute în anexa care vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor 

face parte integrantă din prezentul ordin. prezentului ordin. 

Art. 2. — Ordonatorii de credite a căror activitate a fost Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al 

reorganizată prin Ordonanța de urgență a Guvernului României, Partea I. 

Ministrul finanțelor publice, 

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu 

București, 8 februarie 2010.

Nr. 197.

ANEXĂ 

P R E C I Z Ă R I

pentru efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2010, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

În scopul introducerii în execuția bugetului de stat pe anul Cultelor și Patrimoniului Național, pentru Secretariatul de Stat 

2010 a modificărilor determinate de aplicarea prevederilor 
pentru Culte. 

art. 1—8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009 
Art. 3. — Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul 

Municipiului București, pe baza conturilor de execuție bugetară 

administrației publice centrale, se aplică următoarele precizări: 

primite în conformitate cu prevederile art. 1 și 2, transferă în 

Art. 1. — (1) Ministerele nou-înființate, prevăzute la art. 1, 2, 

conturile ministerelor nou-înființate și, respectiv, ale 

3 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2009, 

Secretariatului General al Guvernului, pe bază de notă 

întocmesc și prezintă Activității de Trezorerie și Contabilitate 

contabilă, atât creditele bugetare deschise și repartizate, cât și 

Publică a Municipiului București conturi de execuție bugetară, 

plățile de casă efectuate din bugetul ministerelor de la care au 

în structura prevăzută în anexa nr. 1, pentru activitățile noi, 

fost preluate activitățile respective. 

preluate de la alte ministere. 

Art. 4. — (1) Ministerele nou-înființate care au păstrat atât 

(2) Conturile de execuție bugetară se întocmesc pe baza 

codul de identificare fiscală, cât și codul atribuit în „Clasificația 

protocoalelor de predare-preluare și se prezintă de către 

în profil departamental” al unui minister reorganizat vor solicita 

ministerele nou-înființate la Activitatea de Trezorerie și 

în scris Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a 

Contabilitate Publică a Municipiului București până la data de 

Municipiului București modificarea corespunzătoare a denumirii 

15 februarie 2010. 

titularilor de conturi, potrivit noii denumiri a ministerului. 

Art. 2. — Secretariatul General al Guvernului întocmește 

(2) Ministerele nou-înființate cărora le-au fost atribuite coduri 

contul de execuție bugetară pe modelul prevăzut în anexa nr. 1, 

pe baza protocoalelor de predare-preluare, atât pentru 

de identificare fiscală noi vor solicita în scris Activității de 

cheltuielile finanțate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, 
Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

pentru Departamentul pentru relațiile cu românii de pretutindeni, 
transferul creditelor bugetare deschise și al plăților efectuate în 

cât și pentru cheltuielile finanțate din bugetul Ministerului Culturii, limita acestora din conturile ministerului reorganizat în conturi 
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corespunzătoare deschise pe numele și pe codul de identificare 

fiscală al ministerului nou-înființat. 

(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) și (2) se depune la 

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului 

București după finalizarea operațiunilor de transfer prevăzute la 

art. 3. 

Art. 5. — (1) Pe numele instituțiilor publice ai căror 

conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terțiari de 

credite, finanțate integral de la bugetul de stat, care au trecut în 

subordinea altor ordonatori de credite bugetare, dar și-au păstrat 

aceleași coduri de identificare fiscală, rămân deschise la 

unitățile Trezoreriei Statului aceleași conturi de credite bugetare 

deschise și repartizate și de cheltuieli bugetare, iar transferul 

execuției de casă a bugetului de stat și al creditelor bugetare 

deschise se asigură la nivelul unităților Trezoreriei Statului în 

sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile 

de identificare fiscală ale ordonatorilor principali de credite în 

subordinea cărora au trecut. 

(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a 

solicita în scris unităților Trezoreriei Statului rearondarea la 

codurile ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora 

au fost transferate. 

Art. 6. — (1) Sumele aflate în soldul conturilor de 

disponibilități deschise pe numele ministerelor desființate se 

transferă ministerelor nou-înființate care au preluat activitatea 

acestora, la solicitarea scrisă adresată unităților Trezoreriei 

Statului de către noii ordonatori de credite. 

(2) Conturile de disponibilități deschise pe numele instituțiilor 

publice ai căror conducători au calitate de ordonatori 

secundari/terțiari de credite și care au fost preluate în 

subordinea unor ministere nou-înființate, dar și-au păstrat 

Ministerul care a preluat structura 

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

Cod de identificare fiscală ....................�.

aceleași coduri de identificare fiscală, rămân nemodificate, iar 

transferul sumelor aflate în soldul acestor conturi se asigură la 

nivelul unităților Trezoreriei Statului, în sistem informatic, prin 

arondarea conturilor respective la codurile de identificare fiscală 

ale noilor ordonatori principali de credite. 

(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (2) au obligația de a 

solicita în scris unităților Trezoreriei Statului rearondarea la 

codurile ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora 

au fost transferate. 

Art. 7. — Până la data de 26 februarie 2010, activitățile de 

trezorerie și contabilitate publică județene, Activitatea de 

Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și 

trezoreriile statului ale sectoarelor municipiului București 

transmit Ministerului Finanțelor Publice — Direcția generală 

trezorerie și contabilitate publică Situația creditelor bugetare 

deschise și repartizate, transferate între ordonatorii principali de 

credite, conform prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 115/2009, potrivit structurii prevăzute în anexa 

nr. 2. 

Art. 8. — În termen de două zile lucrătoare de la transferul 

execuției bugetare aferente anului 2010, instituțiile publice 

implicate au obligația de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului 

asupra eventualelor erori constatate. 

Art. 9. — Pentru situațiile particulare determinate de 

aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 115/2009, care nu se încadrează în prevederile prezentelor 

precizări, Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea 

ordonatorilor principali de credite implicați, va elabora precizări 

specifice. 

Art. 10. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din 

prezentele precizări. 

ANEXA Nr. 1 
la precizări 

Ministerul care a predat structura 

�������������.................��

Cod de identificare fiscală .............................

C O N T  D E  E X E C U Ț I E  B U G E T A R Ă  

încheiat la data de ...................................... 

— lei — 

Denumirea indicatorului 

(capitol/titlu de cheltuială)/ministerului 

care a preluat structura 

Denumirea indicatorului 

(capitol/titlu de cheltuială)/ministerului 

care a predat structura 

Credite bugetare deschise și 

repartizate 

Plăți de casă efectuate 

Ordonator de credite,*) Conducătorul compartimentului financiar-contabil,*) 
�������.....����� �..........................................���������..

Avizat 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil al instituției publice care a predat structura, 
�������...................................................................................................������.

*) Ai instituțiilor publice nou-înființate. 
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ANEXA Nr. 2 
la precizări 

DIRECȚIA GENERALĂA FINANȚELOR PUBLICE 

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI/JUDEȚULUI .................... 

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică 

S I T U A Ț I A

creditelor bugetare deschise și repartizate, transferate între ordonatorii principali de credite, 

conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri 

de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

— lei — 

Denumirea ordonatorului principal de credite Denumirea ordonatorului principal de credite Capitole/Titluri 

Suma 

de la care s-a transferat execuția bugetară la care s-a transferat execuția bugetară de cheltuieli bugetare 

Trezorier-șef, 
����.............................��� 

Șef serviciu, 
������.................................... 

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

O R D I N  

pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 

privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii 

cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a 

Normelor de organizare, funcționare și control vamal al activității de comercializare a mărfurilor 

în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării 

unităților emitente de tichete 

În baza prevederilor art. 4 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor 

comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, 

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin: 

Art. I. — Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului economiei și produse din tutun din magazinele duty-free autorizate, astfel 

finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței încât la expirarea acestui termen să nu se mai comercializeze 

Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii 
prin magazinele duty-free autorizate astfel de produse. 

cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și 
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, 

funcționare a acesteia, precum și a Normelor de organizare, 
pentru băuturi distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase 

funcționare și control vamal al activității de comercializare a 
și produse din tutun se interzice transferul între magazinele 

mărfurilor în regim duty-free și/sau duty-free diplomatic și a 
duty-free aparținând aceluiași operator economic. 

Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente 
(3) Autoritatea Națională a Vămilor va lua măsuri specifice 

de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
de supraveghere vamală în vederea aplicării dispozițiilor 

nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, 
prezentului ordin. 

se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă Art. III. — Comercializarea altor produse decât cele din 

din prezentul ordin. 
anexa nr. 6 — Lista cuprinzând mărfurile care pot fi 

Art. II. — (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în comercializate în regim duty-free la Ordinul ministrului 

vigoare a prevederilor prezentului ordin, operatorii economici economiei și finanțelor nr. 2.007/2008, cu modificările și 

autorizați să desfășoare activitatea de comercializare de mărfuri completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul 

în regim duty-free vor lua măsuri în vederea lichidării stocurilor ordin va fi sancționată conform art. 9 din Ordonanța de urgență 

de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri și alte băuturi spirtoase și nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate 


