
ORDIN   Nr. 1429 din 28 septembrie 2007
pentru aprobarea competen ei de administrare a unor categorii de contribuabili de

tre Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

AGEN IA NA IONAL  DE ADMINISTRARE FISCAL
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 691 din 11 octombrie 2007

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea
i func ionarea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,

    având în vedere dispozi iile art. 33 alin. (1) 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. 1
    Competen a de administrare a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare,
reprezentan elor organiza iilor interna ionale i interguvernamentale acreditate în
România, precum i a reprezentan elor persoanelor juridice str ine, care î i au sediul sau

i desf oar  activitatea pe teritoriul municipiului Bucure ti, revine Direc iei Generale a
Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti.
    ART. 2
    În termen de 30 de zile de la data intr rii în vigoare a prezentului ordin se va realiza
transferul dosarelor fiscale, al altor documente i informa ii aflate în eviden ele fiscale,
referitoare la contribuabilii prev zu i la art. 1, de la administra iile finan elor publice ale
sectoarelor municipiului Bucure ti la Direc ia General  a Finan elor Publice a
Municipiului Bucure ti, potrivit procedurii aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal .
    ART. 3
    Regulamentul de organizare i func ionare al structurilor implicate în aplicarea
prezentului ordin se modific  corespunz tor.
    ART. 4
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr  în vigoare
la data public rii.
    ART. 5
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de
reglementare a colect rii crean elor bugetare i Direc ia general  de organizare i resurse
umane din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal i Direc ia general  a
tehnologiei informa iei din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor, precum i
Direc ia General  a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti i administra iile
finan elor publice ale sectoarelor municipiului Bucure ti vor lua m suri pentru ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

          Pre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ,
                              Daniel Chi oiu
    Bucure ti, 28 septembrie 2007.
    Nr. 1.429.


