
ORDIN   Nr. 2607 din  4 septembrie 2008 
privind modificarea criteriilor de selecţie a contribuabililor mijlocii 

administraţi de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii 
mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene 

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 641 din  8 septembrie 2008 
 
    Având în vedere art. 4 alin. (5) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor 
mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din 
cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
    în vederea creşterii capacităţii şi eficienţei administrării contribuabililor 
mijlocii, în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare, 
    în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin: 
 
    ART. 1 
    Începând cu data de 1 ianuarie 2009, direcţiile generale ale finanţelor 
publice judeţene, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii 
mijlocii, administrează primii 500 de contribuabili, persoane juridice, cu 
domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor, denumiţi în continuare 
contribuabili mijlocii, selectaţi după cum urmează: 
    a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, care au înregistrat 
o cifră de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 
decembrie a anului precedent mai mică de 70 milioane lei, selectaţi în ordinea 
descrescătoare a acesteia; 
    b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi în procedura 
insolvenţei, care au creanţe fiscale mai mari de 3 milioane lei. 
    ART. 2 
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia 
generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de 
planificare strategică şi monitorizare a realizării creanţelor bugetare, Direcţia 
generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi administraţiile finanţelor publice pentru 
contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice 
judeţene şi administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                      Ministrul economiei şi finanţelor, 
                             Varujan Vosganian 
 
    Bucureşti, 4 septembrie 2008. 
    Nr. 2.607. 
 



                              --------------- 


