
ORDIN   Nr. 557 din 20 martie 2009
pentru prorogarea termenului de 1 aprilie 2009, stabilit pentru administrarea

contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili
EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 193 din 27 martie 2009

    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice,

    ministrul finan elor publice emite urm torul ordin:

    ART. 1
    Se prorog  termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei i
finan elor nr. 2.846/2008 pentru actualizarea listelor contribuabililor mijlocii administra i
conform prevederilor Ordinului ministrului finan elor publice nr. 266/2007 privind
organizarea activit ii de administrare a contribuabililor mijlocii la administra iile
finan elor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direc iilor generale ale
finan elor publice jude ene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732
din 29 octombrie 2008, i prorogat ulterior prin dispozi iile art. 1 din Ordinul ministrului
finan elor publice nr. 11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit
pentru administrarea contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili, pân  la data de 1
iulie 2009.
    ART. 2
    Se prorog  termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei i
finan elor nr. 2.847/2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administra i
conform prevederilor Ordinului ministrului finan elor publice nr. 1.074/2006 privind
organizarea activit ii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direc ia General  a
Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti, cu modific rile i complet rile ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 13 octombrie 2008, i
prorogat ulterior prin dispozi iile art. 2 din Ordinul ministrului finan elor publice nr.
11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit pentru administrarea
contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili, pân  la data de 1 iulie 2009.
    ART. 3
    Se prorog  termenul de 1 aprilie 2009, stabilit prin Ordinul ministrului economiei i
finan elor nr. 2.848/2008 pentru actualizarea listei marilor contribuabili administra i
conform prevederilor Ordinului ministrului finan elor publice nr. 753/2006 privind
organizarea activit ii de administrare a marilor contribuabili, cu modific rile i
complet rile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 14
octombrie 2008, i prorogat ulterior prin dispozi iile art. 3 din Ordinul ministrului
finan elor publice nr. 11/2008 privind prorogarea termenului de 1 ianuarie 2009, stabilit
pentru administrarea contribuabililor mijlocii i a marilor contribuabili, pân  la data de 1
iulie 2009.
    ART. 4
    Direc ia general  de reglementare a colect rii crean elor bugetare, Direc ia general  de
planificare strategic i monitorizare a realiz rii crean elor bugetare, Direc ia general  de



tehnologia informa iei din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , precum i
organele fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                      p. Ministrul finan elor publice,
                             Gheorghe Gherghina,
                              secretar de stat
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