
ORDIN Nr. 4057/C/2015 din 4 decembrie 2015

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea
Condiţiilor şi procedurilor privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei

penitenciarelor a produselor obţinute în gospodăriile agrozootehnice

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 929 din 15 decembrie 2015

 

    Având în vedere Adresa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 59.046/2015, prin care se
solicită  emiterea  ordinului  ministrului  justiţiei  de  modificare  a  Ordinului  ministrului  justiţiei  nr.
3.166/C/2012  pentru  aprobarea  Condiţiilor  şi  procedurilor  privind  transmiterea  fără  plată  între
unităţile  din  sistemul  administraţiei  penitenciarelor  a  produselor  obţinute  în  gospodăriile
agrozootehnice,

    în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile  de hrană,  în timp de pace,  ale personalului  din sectorul  de apărare naţională,  ordine
publică şi siguranţa naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în  temeiul  art.  13  din  Hotărârea Guvernului  nr.  652/2009  privind  organizarea şi  funcţionarea
Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul justiţiei emite următorul ordin:

 

    ART. I

    Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.166/C/2012 pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor
privind transmiterea fără plată între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor a produselor
obţinute în gospodăriile agrozootehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713
din 19 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    - Articolul 7 va avea următorul cuprins:

    "ART. 7

    Începând cu data de 1 ianuarie 2016, transferul fără plată al produselor obţinute în gospodăriile
agrozootehnice  între  unităţile  din  sistemul  administraţiei  penitenciarelor  se  realizează  prin
autofacturare, conform art. 266 alin. (1) pct. 18 şi art. 270 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."

    ART. II

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

 

                              p. Ministrul justiţiei,

                              Liviu Stancu,

                              secretar de stat

 

    Bucureşti, 4 decembrie 2015.

    Nr. 4.057/C.


