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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor
ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi
din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã
Ministrul industriei ºi resurselor,
având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) ºi (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea
cerinþelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi
distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi Resurselor,
cu modificãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind inspecþia tehnicã a
instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în
scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi
din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei

la terminale ºi la staþiile de benzinã, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 23 octombrie 2001.
Nr. 337.
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ANEXÃ

NORME
privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor
de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale
ºi la staþiile de benzinã
1. Prezentele Norme privind inspecþia tehnicã a
instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul
limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din
depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei
la terminale ºi la staþiile de benzinã, denumite în continuare
norme, se referã la urmãtoarele activitãþi de avizare tehnicã
a proiectelor ºi de inspecþie tehnicã în exploatare la care
sunt supuse instalaþiile, echipamentele ºi dispozitivele utilizate pentru executarea operaþiunilor de depozitare,
încãrcare, descãrcare ºi distribuþie a benzinei la terminale
ºi la staþiile de benzinã, în scopul limitãrii emisiilor de
compuºi organici volatili:
1.1. avizarea tehnicã a proiectului ºi inspecþia tehnicã în
exploatare pentru instalaþiile de depozitare a benzinei la
terminale;
1.2. avizarea tehnicã a proiectului ºi inspecþia tehnicã în
exploatare pentru instalaþiile de încãrcare ºi descãrcare a
benzinei în/din containere la terminale;
1.3. avizarea tehnicã a proiectului ºi inspecþia tehnicã în
exploatare pentru containere mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staþie de distribuþie, la
alt depozit sau terminal;
1.4. avizarea tehnicã a proiectului ºi inspecþia tehnicã în
exploatare pentru echipamentele de încãrcare pe la partea
inferioarã a cisternelor auto, colectarea vaporilor ºi protecþia
de supraîncãrcare a cisternelor auto;
1.5. avizarea tehnicã a proiectului ºi inspecþia tehnicã în
exploatare pentru instalaþiile de încãrcare ºi depozitare la
staþiile de distribuþie ºi la terminalele la care se realizeazã
stocarea intermediarã a vaporilor.
2. Conform scopului prezentelor norme inspecþia tehnicã
a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în
scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi
din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã are ca obiect
verificarea respectãrii cerinþelor tehnice pentru proiectarea ºi
exploatarea acestora, stabilite prin Hotãrârea Guvernului
nr. 568/2001 privind cerinþele tehnice pentru limitarea emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea,
încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale
ºi la staþiile de benzinã.
3. Activitãþile de inspecþie tehnicã menþionate la pct. 1
se realizeazã de cãtre organisme specializate, recunoscute
ºi desemnate în acest scop de Ministerul Industriei ºi
Resurselor.
Criteriile de independenþã pe care aceste organisme de
inspecþie trebuie sã le îndeplineascã sunt cele prevãzute în
anexa A la Standardul SR EN 45004/1997 Ñ Criterii generale pentru funcþionarea diferitelor tipuri de organisme care
efectueazã inspecþia.

4. Recunoaºterea acestor organisme de inspecþie se
face în urma unui proces de evaluare, bazat pe criteriile
prevãzute în anexa nr. 1.
5. Metodologia de evaluare a organismelor de inspecþie
menþionate la pct. 3 este prevãzutã în anexa nr. 2.
6. Activitãþile de avizare ºi de inspecþie tehnicã la care
sunt supuse instalaþiile, echipamentele ºi dispozitivele utilizate pentru executarea operaþiunilor de depozitare,
încãrcare, descãrcare ºi distribuþie a benzinei la terminale
ºi la staþiile de benzinã, în scopul limitãrii emisiilor de
compuºi organici volatili, se vor efectua pe baza condiþiilor
tehnice de admisibilitate a soluþiilor stabilite la proiectare ºi,
respectiv, a condiþiilor tehnice de admisibilitate pentru
exploatarea acestor categorii de instalaþii, echipamente ºi
dispozitive, precum ºi a unor proceduri de lucru specifice,
elaborate de organismele de inspecþie ºi avizate de
Ministerul Industriei ºi Resurselor, prin Direcþia generalã
produse primare Ñ Sector chimie petrochimie.
7. Perioadele la care instalaþiile, echipamentele ºi
dispozitivele utilizate pentru executarea operaþiunilor de
depozitare, încãrcare, descãrcare ºi distribuþie a benzinei la
terminale ºi la staþiile de benzinã vor fi supuse procedurilor
de inspecþie tehnicã în exploatare, în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili, sunt urmãtoarele:
¥ 4 ani Ñ instalaþiile de depozitare a benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã;
¥ 2 ani Ñ instalaþiile de încãrcare ºi descãrcare a benzinei în containere la terminale;
Ñ containerele mobile utilizate pentru transferul benzinei de la un terminal la o staþie de distribuþie, la alt depozit sau terminal;
Ñ echipamentele de încãrcare pe la partea inferioarã
a cisternelor auto ºi dispozitivele utilizate pentru colectarea
vaporilor ºi protecþia de supraîncãrcare a cisternelor auto;
Ñ instalaþiile de încãrcare la staþiile de distribuþie a
benzinei, unde se realizeazã stocarea intermediarã a vaporilor.
8. Realizarea de cãtre organismele de inspecþie a activitãþilor de inspecþie tehnicã prevãzute la pct. 1 se face cu
personal autorizat propriu sau atras. Autorizarea personalului se face de cãtre organismele de inspecþie respective.
9. Începând cu data de 1 ianuarie 2002 titularii de activitãþi care implicã operaþiuni de depozitare, încãrcare,
descãrcare ºi distribuþie a benzinei la terminale ºi la staþiile
de benzinã trebuie sã aibã pentru instalaþiile, echipamentele ºi dispozitivele noi, utilizate în astfel de operaþiuni, un
aviz tehnic pentru proiect din partea organismului de
inspecþie, înainte de obþinerea acordului de mediu ºi/sau a
autorizaþiei de mediu.
10. Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezentele norme.
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ANEXA Nr. 1
la norme

CRITERIILE

de evaluare a organismelor de inspecþie
Condiþiile minime pe care trebuie sã le îndeplineascã
organismele de inspecþie:
1. sã dispunã de personal, de mijloace ºi echipamente
adecvate;
2. personalul acestora sã aibã competenþã tehnicã,
experienþã în domeniu ºi integritate profesionalã;

3. sã asigure independenþa în realizarea inspecþiilor,
redactarea ºi eliberarea avizelor tehnice ºi/sau a rapoartelor
de inspecþie;
4. pãstrarea de cãtre personal a confidenþialitãþii datelor
ºi informaþiilor;
5. existenþa unei asigurãri de rãspundere civilã.

ANEXA Nr. 2
la norme
METODOLOGIA

de evaluare a organismelor de inspecþie în vederea recunoaºterii ºi desemnãrii acestora pentru a efectua inspecþiile
tehnice ale instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili
rezultaþi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã
1. Documentele necesare pentru evaluarea în vederea
recunoaºterii ºi desemnãrii organismelor de inspecþie a
instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în
scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili
rezultaþi din depozitarea, încãrcarea ºi distribuþia benzinei
la terminale ºi la staþiile de benzinã:
1.1. cerere de evaluare în vederea recunoaºterii ºi
desemnãrii ca organism de inspecþie a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii
emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la
staþiile de benzinã; la formularea cererii se va avea în
vedere modelul prezentat în anexa nr. 2.1. la prezenta
metodologie;
1.2. scurtã prezentare a activitãþii organismului, din care
sã rezulte experienþa acestuia în activitatea/activitãþile pentru care se solicitã evaluarea;
1.3. copie de pe documentele de înfiinþare a organismului care solicitã evaluarea în vederea recunoaºterii ºi desemnãrii ca organism de inspecþie (certificat de
înmatriculare ºi statut);
1.4. declaraþie prin care atestã cã ºi-a însuºit prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea
cerinþelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuºi
organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea,
descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile
de benzinã;
1.5. lista cuprinzând personalul angajat, competenþa ºi
experienþa profesionalã a acestuia;
1.6. declaraþie prin care se angajeazã sã pãstreze confidenþialitatea ºi secretul profesional în activitãþile de inspecþie ºi avizare tehnicã desfãºurate;
1.7. copie de pe asigurarea de rãspundere civilã încheiatã cu o firmã de asigurãri;
1.8. lista cuprinzând organismele cu care are încheiate
contracte de colaborare în scopul realizãrii activitãþii sale,
aferente activitãþilor pentru care solicitã recunoaºterea ºi
desemnarea ca organism de inspecþie, dupã caz;
1.9. procedura de subcontractare a unor activitãþi Ñ
contract-cadru, dupã caz.
2. Recunoaºterea ºi desemnarea
Cererea de evaluare ºi documentele însoþitoare se
depun la secretariatul Direcþiei generale produse primare Ñ

Sector chimie petrochimie din cadrul Ministerului Industriei
ºi Resurselor.
În baza analizei documentelor menþionate la cap. 1, în
termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii de evaluare Ministerul Industriei ºi Resurselor, prin Direcþia generalã produse primare Ñ Sector chimie petrochimie, va
elibera un certificat de recunoaºtere, prin care organismul
care a solicitat evaluarea ºi care a îndeplinit condiþiile
menþionate la cap. 1 este recunoscut ca având competenþa
tehnicã ºi capabilitatea sã realizeze inspecþia tehnicã a
instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din
depozitarea, încãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi
la staþiile de benzinã.
În vederea luãrii deciziei privind recunoaºterea se poate
realiza ºi o evaluare a solicitantului la sediul acestuia.
În situaþia în care solicitantul evaluãrii nu întruneºte
condiþiile prevãzute în prezenta metodologie, Ministerul
Industriei ºi Resurselor, prin Direcþia generalã produse primare Ñ Sector chimie petrochimie, va comunica solicitantului respingerea motivatã a cererii.
Modelul certificatului de recunoaºtere este prezentat în
anexa nr. 2.2. la prezenta metodologie.
Organismele de inspecþie recunoscute se înscriu în
Registrul de evidenþã a organismelor de inspecþie tehnicã
a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în
scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi
din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã, gestionat de
Direcþia generalã produse primare Ñ Sectorul chimie petrochimie.
Organismele se considerã desemnate ºi acþioneazã conform prevederilor cuprinse în reglementãrile specifice de la
data publicãrii listei cuprinzând organismele desemnate.
Lista cuprinzând organismele desemnate se actualizeazã
ori de câte ori este necesar.
Perioada de valabilitate a certificatului de recunoaºtere
este de 5 ani.
În perioada de valabilitate a certificatului de
recunoaºtere Ministerul Industriei ºi Resurselor, prin Direcþia
generalã produse primare Ñ Sector chimie petrochimie,
poate efectua controale privind respectarea condiþiilor pentru
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care a fost emis certificatul de recunoaºtere, iar în situaþia
în care se constatã cã nu mai sunt îndeplinite condiþiile în
care a fost recunoscut ºi desemnat organismul de
inspecþie, se vor lua mãsuri pentru retragerea recunoaºterii
acestuia.
Tarifele orare percepute de cãtre organismele desemnate pentru efectuarea operaþiunilor ºi/sau a testelor necesare realizãrii activitãþilor de inspecþie, care fac obiectul
Normelor privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor
de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea,
încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale
ºi la staþiile de benzinã, vor fi în conformitate cu cele aprobate prin Ordinul ministrului industriei ºi comerþului
nr. 410/2000 pentru aprobarea Prescripþiilor tehnice privind
stabilirea taxelor ºi tarifelor pentru operaþiunile de avizare,

autorizare ºi control tehnic la instalaþiile mecanice sub presiune, instalaþiile de ridicat ºi aparatele consumatoare de
combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecþiei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
ºi Instalaþiilor de Ridicat (ISCIR) Ñ CR 12-2000.
3. Obligaþiile organismelor de inspecþie recunoscute ºi
desemnate, în relaþia cu Ministerul Industriei ºi
Resurselor:
3.1. sã informeze privitor la orice modificare apãrutã în
documentele ce au stat la baza evaluãrii;
3.2. sã informeze, ori de câte ori este necesar, cu privire la cazurile de neconformare a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor supuse inspecþiei tehnice;
3.3. sã prezinte la cerere copii de pe avizele tehnice ºi
rapoartele de inspecþie tehnicã emise.
ANEXA Nr. 2.1
la metodologie

Ñ model Ñ
Organismul ................................................
Cãtre Ministerul Industriei ºi Resurselor,
Direcþia generalã produse primare Ñ Sectorul chimie petrochimie
CERERE DE EVALUARE

Organismul......................................................, având sediul în ...............................................,
(denumirea completã)

telefon/fax ................................., reprezentat prin director/preºedinte .....................................................,
(numele ºi prenumele)

solicitã, potrivit prevederilor Ordinului ministrului industriei ºi resurselor nr. 337 din 23 octombrie
2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea,
încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã, sã fie recunoscut ºi desemnat de cãtre Ministerul Industriei ºi Resurselor pentru a efectua inspecþia tehnicã
prevãzutã la art. 11 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinþelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea,
descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã. (Se va/vor menþiona
tipul/tipurile de activitate pentru care se solicitã recunoaºterea ºi desemnarea conform pct. 1 din Normele
privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor
de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã.)
Anexãm la prezenta cerere documentele necesare conform prevederilor Ordinului ministrului
industriei ºi resurselor nr. 337/2001.
Director/Preºedinte,
...........................................
(semnãtura)

ANEXA Nr. 2.2
la metodologie

Ñ model Ñ
MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

Direcþia generalã produse primare Ñ
Sector chimie petrochimie
CERTIFICAT DE RECUNOAªTERE Nr. ..........

În baza prevederilor Ordinului ministrului industriei ºi resurselor nr. 337 din 23 octombrie
2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea,
încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã, ca urmare a cererii de
evaluare, înregistratã cu nr. ......, se recunoaºte organismul de inspecþie ..................................................,
(denumirea completã)

cu sediul în ...................................., pentru a efectua inspecþia tehnicã prevãzutã la art. 11 alin. (1)
din Hotãrârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinþelor tehnice pentru limitarea emisiilor
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de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei
la terminale ºi la staþiile de benzinã. (Se va/vor menþiona tipul/tipurile de activitate pentru care se
acordã recunoaºterea conform pct. 1 din Normele privind inspecþia tehnicã a instalaþiilor, echipamentelor
ºi dispozitivelor utilizate în scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea,
încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã.)
Prezentul certificat de recunoaºtere constituie temeiul desemnãrii ºi opereazã din momentul
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând organismele desemnate
pentru efectuarea inspecþiilor tehnice ale instalaþiilor, echipamentelor ºi dispozitivelor utilizate în
scopul limitãrii emisiilor de compuºi organici volatili rezultaþi din depozitarea, încãrcarea, descãrcarea ºi distribuþia benzinei la terminale ºi la staþiile de benzinã.
Prezentul certificat este valabil pe o perioadã de 5 (cinci) ani.

Director general adjunct,
............................
(semnãtura)

Data emiterii ............................

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului finanþelor nr. 1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului
formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenþa, urmãrirea, încasarea ºi raportarea impozitelor,
taxelor ºi a altor obligaþii, precum ºi al celor care privesc activitatea de trezorerie, bugetarã,
de control ºi sancþionare a contravenþiilor la normele legale privind disciplina financiarã
Ministrul finanþelor publice,
în temeiul prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din
domeniul financiar, aprobatã prin Legea nr. 52/1995, ºi ale art. 14 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite ºi taxe, referitoare la identificarea contribuabililor dupã codul numeric personal, ale Hotãrârii Guvernului nr. 251/2001
pentru modificarea anexelor nr. 2 ºi 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Finanþelor Publice, precum ºi ale Ordonanþei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creanþelor bugetare, care stabilesc ordinea la plata creanþelor bugetare, precum ºi penalitãþi de întârziere pentru unele obligaþii bugetare, menþionate de ordonanþã, þinând seama de necesitatea organizãrii evidenþei fiscale
analitice a plãtitorilor persoane fizice pe conturi fiscale personale, prevãzutã în Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 46/2001 pentru aprobarea Instrucþiunilor privind organizarea evidenþei pe plãtitori persoane fizice ºi procedura de închidere ºi deschidere a evidenþei fiscale,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se înlocuiesc modelul ºi conþinutul formularelor ”Adresã de confirmareÒ, cod 14.13.17.99, ”Notã de
platãÒ, cod 14.13.10.99, ”Notã privind compensarea impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetului de stat, conform art. 86 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996Ò, cod
14.13.41.99 [din anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului
finanþelor nr. 1.801/1995, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare] cu anexele nr. 1, 2 ºi 3 la prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului finanþelor
nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare
tipizate din domeniul financiar, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se completeazã cu urmãtoarea
poziþie:

”Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de
prescripþie a dreptului de a cere executarea silitãÒ, cod
14.13.39.99.
Art. 3. Ñ Anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului finanþelor
nr. 1.801/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
completeazã cu modelul, caracteristicile de tipãrire, difuzare,
utilizare ºi de pãstrare a formularului cuprins în anexa nr. 4
la prezentul ordin.
Art. 4. Ñ Direcþia generalã de proceduri fiscale, Direcþia
generalã de administrare a veniturilor publice ºi a monopolurilor, precum ºi direcþiile generale ale finanþelor publice
judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 8 octombrie 2001.
Nr. 1.985.
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ANEXA Nr. 1
REGIM SPECIAL
Seria ....................... / Anul 200.................
Nr. .............................

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE
A JUDEÞULUI ............................................................
Administraþia finanþelor publice .................................
Str. ....................................................... nr. ...............
Nr. .................................. / ........................................

Cãtre,
.....................................
.....................................
.....................................
ADRESÃ DE CONFIRMARE

La adresa dvs. nr. .............................. din
primirea obligaþiilor de platã reprezentând:
1. .................................................. în sumã
2. .................................................. în sumã
3. .................................................. în sumã
4. .................................................. în sumã

.......................................... 200.......... vã confirmãm
de
de
de
de

...................
...................
...................
...................

(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
(.........................................................)
(se va scrie ºi în litere)

privind pe ........................................................................., cod numeric personal ..................................,
din ......................., str. .................................... nr. .........., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., cu
sediul principal de desfãºurare a activitãþii*): .......................................................................................,
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................,
vã facem cunoscut cã obligaþiile sus-menþionate au fost înregistrate în fiºele ”Cont fiscal personalÒ
ale contribuabilului mai sus menþionat (s-a întocmit Înºtiinþarea de platã nr. ...................... din
..................... 200.......... .)
Conducãtorul unitãþii,
.......................................

Contabil,
.............................................

*) Se completeazã numai în cazul confirmãrii obligaþiilor de platã între unitãþile fiscale teritoriale.
M.F. cod 14.13.17.99

Format A4/t1
ANEXA Nr. 2
NOTÃ DE PLATÃ

Pentru impozite, taxe
Numele ºi prenumele plãtitorului ..................................................................................................
Domiciliul ............................................................................................ CNP ....................................
Natura
debitului

Total general

M.F.P. 14.13.10.99

Nr. contului

Debite

Majorãri
de întârziere

Penalitãþi
de întârziere

Total
Ñ lei Ñ

R
R
R
R
C
C
C
C
R
R
R
R
C
C
C
C
R
R
R
R
C
C
C
C
R
R
R
R
C
C
C
C
R
R
R
R
C
C
C
C
Semnãtura .........................................................................................................
Data ...................................................................................................................
Format A6/t1
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ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
Aprobat/data ..............................
Director,

DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE

Administraþia finanþelor publice
Str. ..................................... nr. ...............
Localitatea ................................................
Nr. ............... data ...................................
NOTÃ

privind compensarea impozitelor, taxelor ºi a altor venituri ale bugetului de stat,
conform art. 86 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996
Prin Referatul nr. .....................................din .....................................s-a aprobat compensarea
veniturilor cu obligaþiile de platã scadente ºi neachitate de cãtre:
Ñ denumirea plãtitorului É................................................................................
Ñ adresa É........................................................................................................
Ñ codul fiscal/codul numeric personal É.........................................................
I. Veniturile care se compenseazã în contul altor obligaþii de platã la bugetul de stat:
Denumirea venitului
care se compenseazã

Contul venitului

Lei

II. Veniturile care se sting prin compensare:
Denumirea venitului stins
prin compensare

Contul venitului

ªef serviciu colectare,

Lei

Întocmit/data É.........................
Inspector,

Administrarea veniturilor statului

Trezoreria judeþeanã É............................................
Înregistrat operaþiunile aprobate la pct. I ºi II din
notã
Data ................................É
Director adjunct trezorerie,
ªef serviciu (birou)
încasarea ºi evidenþa veniturilor,

Director adjunct/ªef administraþie,
ªef serviciu (birou),

M.F.P. cod 14.13.41.99

Format A4/t1
ANEXA Nr. 4

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE
DIRECÞIA GENERALÃ A FINANÞELOR PUBLICE

Administraþia finanþelor publice
Str. .......................................... nr. .........
Localitatea ...............................................
Nr. ................ data .................................

Aprobat/data ...............................
Director,
Avizat
Serviciu (Birou) juridic,

PROCES-VERBAL

de constatare a împlinirii termenului de prescripþie a dreptului de a cere executarea silitã
Încheiat astãzi, ..................................... luna ................................. anul ............, în baza art. 97
ºi 98 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor bugetare, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Având în vedere cã debitorul .............................................................., cu domiciliul/sediul în
localitatea ............................., str. .................................. nr. ......., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. .......,
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cod numeric personal/cod fiscal ..............................., a fost înscris în evidenþa fiscalã cu obligaþii
de platã cãtre bugetul de stat, constând în ...................................., conform titlului executoriu
.............................. emis de ............................., din care a achitat suma de ........................ prin
......................., termenul de prescripþie a fost întrerupt sau suspendat, dupã caz, în perioada
.................... prin ............... .
În urma verificãrilor efectuate s-a constatat cã pentru debitul provenind din ..........................
s-a împlinit termenul de prescripþie a dreptului de a cere executarea silitã a acestuia, conform
tabelului:
Natura
obligaþiilor
bugetare
restante

Începerea termenului
de prescripþie (scadenþa
sau titlul executoriu)

anul

luna

ziua

Suma datoratã

Debitul

Majorarea
de întârziere

Perioada de
întrerupere/
suspendare
a termenului
de prescripþie

Suma pentru care
s-a împlinit termenul de
prescripþie a dreptului de
a cere executarea silitã
Debitul

Majorarea
de întârziere

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ................................ exemplare, din care ................... .
Conducãtorul unitãþii,
..................................
ªef serviciu evidenþã,
...................................

ªef serviciu colectare,
..................................
Întocmit/data
.....................
Inspector,
......................

Se anexeazã urmãtoarele documente justificative:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1. Denumirea: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripþie a dreptului
de a cere executarea silitã
2. Codul: 14.13.39.99
3. Formatul: A4/t2
4. Caracteristici de tipãrire: se tipãreºte pe ambele feþe, în blocuri de 100 de file
5. Se difuzeazã: gratuit
6. Se utilizeazã: pentru cunoaºterea împlinirii termenului de prescripþie a dreptului de a cere executare silitã conform art. 97 ºi 98 din Ordonanþa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanþelor
bugetare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 108/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
7. Se întocmeºte în: 2 exemplare
de: organul de executare
8. Circulã: 1 exemplar la debitor
9. Se arhiveazã: 1 exemplar la dosarul de executare.
M.F.P. cod 14.13.39.99

Format A4/t2
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