
ORDIN  Nr. 233/2016 din 18 februarie 2016

privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice

în domeniul contabilităţii publice

     În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi

funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

     ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

     ART. I

    După articolul 5 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea

Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor
publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme
metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea  I,  nr.  57  din  26  ianuarie  2016,  se  introduce  un  nou  articol,  articolul  5^1,  cu
următorul cuprins:

    "ART. 5^1

    În măsura în care, în situaţiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte

organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţii
publice autonome, inclusiv în cele întocmite pentru activitatea proprie de către ordonatorii
principali de credite care nu au alte instituţii subordonate, precum şi în situaţiile financiare
centralizate întocmite de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi  direcţiile
generale  regionale  ale  finanţelor  publice  pentru  bugetele  locale,  depuse  la  Ministerul
Finanţelor  Publice,  se  constată  necorelări  între  formulare  sau  în  cadrul  formularelor,
generate de aplicarea normelor aprobate prin prezentul ordin, se autorizează Direcţia de
metodologie  contabilă  instituţii  publice  din  cadrul  Direcţiei  generale  trezorerie  şi
contabilitate  publică  din  Ministerul  Finanţelor  Publice  să  emită  precizări  în  aplicarea
acestor norme metodologice, la solicitarea instituţiilor publice."

    ART. II

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                               p. Ministrul finanţelor publice,

                              Daniela Pescaru,                              secretar de stat


