
ORDIN   Nr. 2980 din  9 octombrie 2008
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1/2006

privind nivelul comisioanelor percepute de c tre Trezoreria Statului pentru
serviciile prestate clien ilor

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 696 din 13 octombrie 2008

    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
146/2002 privind formarea i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,
aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 201/2003, republicat ,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor emite urm torul ordin:

    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1/2006 privind nivelul
comisioanelor percepute de c tre Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clien ilor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu
modific rile i complet rile ulterioare, se modific i se înlocuie te cu anexa care face
parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. II
    Direc ia general  de trezorerie i contabilitate public , Direc ia general  de trezorerie i
datorie public , Direc ia general  a tehnologiei informa iei i direc iile generale ale
finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti vor duce la îndeplinire prezentul
ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I, i intr  în vigoare
la data public rii.

                    p. Ministrul economiei i finan elor,
                                C lin Doica,
                               secretar de stat

    Bucure ti, 9 octombrie 2008.
    Nr. 2.980.

    ANEXA 1
    (Anex  la Ordinul nr. 1/2006)

                                    LISTA
comisioanelor practicate de Trezoreria Statului pentru opera iunile de pl i dispuse din
conturile purt toare de dobând  deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor
economici i al institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii



                     Produse i servicii                        Comisioane

    I. C tre clien i ai Trezoreriei Statului, pentru opera iunile dispuse în cadrul sistemului
de decontare propriu (inter/intratrezorerii)
    I.1. Încas ri                                                  0,00
    I.2. Pl i
    1. Comision pentru instruc iune de plat /bucat  de mic
       valoare, client pl titor                                    0,00
    2. Comision pentru instruc iune de plat /bucat  de mare
       valoare/urgent *1), client pl titor                         0,00
    3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru
       fiecare titular de cont, men ionat la art. 1 din
       Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1/2006           0,00

    II. C tre clien i ai Trezoreriei Statului, pentru opera iunile dispuse în cadrul sistemelor
de decontare a pl ilor de mic i mare valoare în rela ia cu institu iile de credit
    II.1. Încas ri                                                 0,00
    II.2. Pl i
    1. Comision pentru instruc iune de plat /bucat  de mic
       valoare, client pl titor                                    0,58 lei
    2. Comision pentru instruc iune de plat /bucat  de mare
       valoare/urgent *1), client pl titor                         7,23 lei
    3. Comision pentru eliberarea extraselor de cont pentru
       fiecare titular de cont, men ionat la art. 1 din
       Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1/2006           5,00 lei/lun

------------
    *1) Prin plat  urgent  se în elege plata neplanificat  pentru ziua de operare în curs.


