
ORDIN   Nr. 13 din  5 ianuarie 2010
pentru modificarea Ordinului pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare

Fiscal  nr. 1.156/2009 privind legitima iile de inspec ie fiscal
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 9 din  7 ianuarie 2010

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , cu modific rile i

complet rile ulterioare, i al art. 105 alin. (7) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

    pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  emite urm torul ordin:

    ART. I
    Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 1.156/2009
privind legitima iile de inspec ie fiscal , publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se modific  dup  cum urmeaz :
    - Articolul 5 se modific i va avea urm torul cuprins:
    "ART. 5
    Actualele legitima ii de inspec ie fiscal  sunt valabile i vor fi utilizate pentru
efectuarea inspec iilor fiscale de c tre personalul cu atribu ii de inspec ie fiscal  pân  la
emiterea noilor legitima ii de inspec ie fiscal , conform dispozi iilor prezentului ordin."
    ART. II
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    Direc ia general  de coordonare inspec ie fiscal , Direc ia general  de administrare a
marilor contribuabili, direc iile generale ale finan elor publice jude ene i Direc ia
General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

           Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,
                              Sorin Blejnar

    Bucure ti, 5 ianuarie 2010.
    Nr. 13.


