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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind suspendarea din func˛ie a unui membru al Guvernului
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 109 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 20 din Legea nr. 115/1999
privind responsabilitatea ministerial„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Zsolt Nagy, membru al Guvernului, se suspend„
din func˛ia de ministru al comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 11 iunie 2007.
Nr. 599.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea modului de Óndeplinire a gradului valoric de integrare Ón Rom‚nia
de c„tre Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Evaluarea modului de Óndeplinire a
gradului valoric de integrare Ón Rom‚nia de c„tre
Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ —
S.A., conform Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor

facilit„˛i suplimentare fa˛„ de Legea nr. 35/1991,
republicat„, pentru atragerea de investitori str„ini Ón
industrie, se calculeaz„ potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Pre∫edintele Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Teodor Atanasiu
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Bucure∫ti, 30 mai 2007.
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gradului de integrare pentru Cielo ∫i Matiz Ón anul 2001
1.1. Formula de calcul
clasific„ Ón 3 categorii: (i) piese produse Ón DWAR (piese
Œn contractul de asisten˛„ tehnic„, anex„ la Contractul UP — uzinare proprie); (ii) piese aprovizionate de la
de societate al DWAR, se prevede la art. 1.11: îTermenul furnizorii locali; ∫i (iii) piese importate de la furnizorii
con˛inuturi locale va Ónsemna: (i) pentru autoturisme, externi.
motoare, cutii de viteze: pre˛ul ex-factory — pre˛ import; ∫i
1.3.1. Nomenclatorul pieselor de fabrica˛ie
(ii) pentru piesele ∫i componentele furnizorului: pre˛ul exCorespunz„tor celor 3 categorii de piese definite Ón
factory.“ Observ‚nd c„ sintagma con˛inuturi locale este
sinonim„ cu grad de integrare, aceast„ defini˛ie este Procedura de dezvoltare a pieselor, DWAR men˛ine un
exprimat„ Ón termeni matematici astfel:
nomenclator cu piesele de fabrica˛ie pentru fiecare produs,
cu marcarea provenien˛ei fiec„rei piese. Nomenclatoarele
Pre˛ piese import (CIF)
grad de integrare (%) = 1 –
x 100 de piese con˛in cantit„˛ile de piese necesare pentru
Pre˛ vehicul (ex-factory)
fabricarea unei unit„˛i de produs.

es

1.2. Selectarea produselor de evaluat

D

Vehiculul Cielo a fost fabricat Ón anul 2001 Ón mai multe
variante de echipare pentru a r„spunde nevoilor pie˛ei.
Aceste variante au fost definite pornindu-se de la varianta
de echipare maxim„, prin eliminarea unor accesorii.
Varianta de echipare maxim„ este cea definit„ Ón Planul de
afaceri al DWAR, anex„ la contractul de societate. De
aceea, gradul de integrare se determin„ pentru aceast„
variant„ de Cielo. Din motive similare, gradul de integrare
pentru Matiz se determin„, de asemenea, pe varianta
maxim„ de echipare.
Œn anul 2001, denumirile comerciale utilizate ∫i Ón
Ónregistr„rile interne ale DWAR pentru variantele de
echipare maxim„ ale vehiculelor Cielo ∫i Matiz au fost:
Cielo Executive, respectiv, Matiz SE Power
Prin urmare, acestea sunt variantele pentru care se
determin„ gradul de integrare Ón anul 2001.
1.3. Determinarea pre˛ului pieselor de import

Conform Planului de afaceri, cap. VIII îPlan de
integrare“, partea a II-a îProcedura de dezvoltare a
pieselor“, piesele necesare producerii unui vehicul se

1.3.2. Valorizarea pieselor

Pentru fiecare reper din listele cu piese din import a
fost stabilit pre˛ul de aprovizionare astfel:
a) au fost identificate toate facturile pentru piese
aprovizionate Ón cursul anului 2001 ∫i au fost extrase
pre˛urile. Œn cazurile Ón care pre˛urile au variat Ón cursul
anului, pentru calculul gradului de integrare a fost luat Ón
considerare cel mai mare pre˛ de aprovizionare (aceasta
fiind o situa˛ie defavorabil„ DWAR);
b) pentru piesele pentru care pre˛urile au fost negociate
Ón condi˛ie FOB, pre˛urile au fost convertite la pre˛uri CIF
prin aplicarea unui coeficient de corec˛ie de 6,29% pentru
Cielo ∫i 5,55% pentru Matiz. Coeficien˛ii de corec˛ie au fost
stabili˛i pe baza experien˛ei anterioare, ca valoare medie a
cheltuielilor legate de transportul pieselor de la furnizori la
Craiova, pentru modelul respectiv de vehicul;
c) pentru piesele pentru care pre˛urile au fost negociate
Ón condi˛ie CIP, au fost Ónsumate pre˛urile ob˛inute prin
aplicarea algoritmului descris la lit. a).

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 393/11.VI.2007

3

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse — Oficiul pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„
Ón administrarea Institutului Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protec˛ia Muncii — I.N.C.D.P.M. îAlexandru Darabont“ — Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului ce se transmite
potrivit art. 1, Ómpreun„ cu documentele de proiectare ∫i
execu˛ie a lucr„rilor de repara˛ii capitale ∫i contractele de
lucr„ri aflate Ón derulare, se face pe baz„ de protocol
Óncheiat Óntre cele dou„ p„r˛i, respectiv Oficiul pentru
Migra˛ia For˛ei de Munc„ ∫i Institutul Na˛ional de Cercetare
Dezvoltare pentru Protec˛ia Muncii — I.N.C.D.P.M.
îAlexandru Darabont“ — Bucure∫ti, Ón termen de 60 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

rs
o

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil,
proprietate public„ a statului, situat Ón municipiul Bucure∫ti,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din administrarea
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse — Oficiul
pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„ Ón administrarea Institutului
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia Muncii —
I.N.C.D.P.M. îAlexandru Darabont“ — Bucure∫ti.

PRIM-MINISTRU

pe

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 6 iunie 2007.
Nr. 547.

D

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Muncii, Familiei
∫i Egalit„˛ii de ™anse — Oficiul pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„ Ón administrarea Institutului Na˛ional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia Muncii — I.N.C.D.P.M. îAlexandru Darabont“ — Bucure∫ti
Adresa imobilului

Persoana juridic„ de la care

Persoana juridic„ la care

care se transmite

se transmite imobilul

se transmite imobilul

Municipiul Bucure∫ti,
bd. Ghencea nr. 35A,
sectorul 5
— cod 8.29.09
— nr. M.F.P. 103.559
(par˛ial)

Ministerul Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii
de ™anse — Oficiul
pentru Migra˛ia For˛ei
de Munc„

Institutul Na˛ional
de CercetareDezvoltare pentru
Protec˛ia Muncii —
I.N.C.D.P.M.
îAlexandru Darabont“ —
Bucure∫ti

Caracteristicile tehnice ale imobilului

• Pavilionul D (1/2):
— suprafa˛a construit„ = 316,5 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 633,37 m2
• Pavilionul A:
— suprafa˛a construit„ = 51 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 51 m2
• Pavilionul I (1/3):
— suprafa˛a construit„ = 385 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 385 m2
• Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv construc˛iile = 2.437 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII,
COMERﬁ, TURISM ™I PROFESII LIBERALE

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a oficiilor teritoriale
pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i coopera˛ie
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 7 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii, Comer˛, Turism ∫i Profesii Liberale,
ministrul pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, comer˛, turism ∫i profesii liberale emite prezentul ordin.
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oficiilor teritoriale pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i
coopera˛ie, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 579 din 5 iulie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se abrog„.
Art. 3. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare de la
data public„rii.

a

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a oficiilor teritoriale pentru Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii ∫i coopera˛ie, prev„zut Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi
Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 115/2005, privind
aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a
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Ministrul pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii,
comer˛, turism ∫i profesii liberale,
Ioan Ovidiu Silaghi
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Bucure∫ti, 1 iunie 2007.
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REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a oficiilor teritoriale pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i coopera˛ie
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Art. 1. — (1) Oficiile teritoriale pentru Óntreprinderi mici
∫i mijlocii ∫i coopera˛ie, denumite Ón continuare OTIMMC,
se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Ministerului pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii,
Comer˛, Turism ∫i Profesii Liberale, denumit Ón continuare
MIMMCTPL.
(2) OTIMMC au sediile Ón ora∫ele Bra∫ov, Constan˛a,
Craiova, Cluj-Napoca, Gala˛i, Ia∫i, T‚rgu Mure∫, Timi∫oara
∫i T‚rgovi∫te ∫i Ó∫i desf„∫oar„ activitatea pe raza teritorial„
a jude˛elor prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — OTIMMC Óndeplinesc urm„toarele atribu˛ii:
a) alc„tuiesc ∫i gestioneaz„ baza de date cu
Óntreprinderile mici ∫i mijlocii din regiunea Ón care Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea, care cuprinde ∫i prezentarea
detaliat„ a obiectului de activitate al fiec„rei Óntreprinderi;
b) colaboreaz„ cu reprezentan˛ii prefecturilor,
administra˛iei publice locale, ai agen˛iilor de dezvoltare
regional„ ∫i ai organiza˛iilor reprezentative ale mediului
local de afaceri pentru implementarea Strategiei
guvernamentale pentru sus˛inerea dezvolt„rii Óntreprinderilor
mici ∫i mijlocii, respectiv a m„surilor ∫i ac˛iunilor na˛ionale,
precum ∫i la componenta de eliminare a disparit„˛ilor
regionale pentru asigurarea complementarit„˛ii dintre
Programul opera˛ional sectorial de cre∫tere a competitivit„˛ii
economice ∫i Programul opera˛ional regional îSprijinirea

particip„rii echilibrate a tuturor regiunilor Rom‚niei la
procesul de dezvoltare socioeconomic„“;
c) colaboreaz„ cu sucursalele/filialele Fondului Na˛ional
de Garantare a Creditelor pentru Œntreprinderile Mici ∫i
Mijlocii Ón scopul Ómbun„t„˛irii accesului Óntreprinderilor mici
∫i mijlocii la finan˛are;
d) implementeaz„ ∫i monitorizeaz„ prin delegare de
atribu˛ii programele de finan˛are implementate de
MIMMCTPL at‚t din fonduri de la bugetul de stat, c‚t ∫i
din fonduri comunitare;
e) urm„resc modul de implementare la nivel local a
programelor gestionate de MIMMCTPL ∫i formuleaz„
propuneri de Ómbun„t„˛ire a procedurilor de implementare,
Ón vederea respect„rii indicatorilor de performan˛„ ai
programelor de finan˛are;
f) asigur„, prin intermediul centrelor de informare,
consultan˛„ ∫i instruire create la nivelul OTIMMC Ón acest
scop, acordarea de consultan˛„ pentru accesarea
programelor derulate de MIMMCTPL;
g) particip„, al„turi de MIMMCTPL, Ón procesul de
constituire a bazelor de date privind transferul
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii;
h) particip„ la stimularea mediului de afaceri local prin
ac˛iuni de con∫tientizare a factorilor locali ∫i a asocia˛iilor
de reprezentare a Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii implicate
direct Ón crearea condi˛iilor necesare sus˛inerii
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— organizarea ∫i ˛inerea la zi a contabilit„˛ii ∫i
prezentarea la termen a situa˛iilor financiare asupra
patrimoniului aflat Ón administrare ∫i a execu˛iei bugetare;
— organizarea sistemului de monitorizare a programului
de achizi˛ii publice;
— organizarea, eviden˛a ∫i raportarea angajamentelor
bugetare ∫i legale;
— integritatea bunurilor OTIMMC;
— organizarea activit„˛ii de control financiar preventiv;
— organizarea inventarierii patrimoniului;
— angajarea unui auditor extern pentru evaluarea
activit„˛ii;
c) aprob„ regulamentul intern ∫i asigur„ respectarea
acestuia de c„tre personalul OTIMMC.
Art. 5. — (1) Structura organizatoric„ a fiec„rui
OTIMMC este prev„zut„ Ón anexa nr. 2.
(2) Œn cadrul fiec„rui OTIMMC va func˛iona Ón mod
obligatoriu un compartiment economic care are ca
principale atribu˛ii:
a) organizarea ∫i ˛inerea eviden˛ei financiar-contabile a
OTIMMC;
b) Óntocmirea ∫i prezentarea spre aprobare directorului
executiv a proiectului anual al bugetului de venituri ∫i
cheltuieli;
c) Ónregistrarea Ón eviden˛a financiar-contabil„ a tuturor
opera˛iunilor pe baza documentelor legal Óntocmite ∫i
aprobate;
d) ˛inerea eviden˛ei sintetice ∫i analitice a cheltuielilor,
dup„ natura lor;
e) ˛inerea eviden˛ei contabile a mijloacelor fixe,
obiectelor de inventar, materialelor ∫i a mijloacelor b„ne∫ti;
f) organizarea sistemului de circula˛ie intern„ a
documentelor de eviden˛„ primar„;
g) asigurarea derul„rii procedurilor de achizi˛ii publice
conform prevederilor legale Ón vigoare, potrivit planului
anual de achizi˛ii, precum ∫i Óntocmirea, eviden˛a, urm„rirea
∫i raportarea contractelor;
h) organizarea inventarierii patrimoniului;
i) Óntocmirea statelor de plat„ ale salaria˛ilor, urm„rind
efectuarea re˛inerilor legale ∫i virarea acestora la buget;
j) prezentarea lunar„ c„tre MIMMCTPL a solicit„rilor
privind necesarul de credite bugetare;
k) organizarea arhivei financiar-contabile.
Art. 6. — (1) Statul de func˛ii ∫i structura posturilor pe
compartimente se aprob„ prin ordin al ministrului pentru
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, comer˛, turism ∫i profesii
liberale.
(2) Œncadrarea personalului, modificarea, suspendarea
sau Óncetarea raporturilor de munc„ se fac prin decizie a
directorului executiv al OTIMMC.
(3) Salarizarea personalului OTIMMC se realizeaz„ Ón
conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din
serviciile deconcentrate ale administra˛iei publice centrale.
(4) Num„rul maxim de posturi pentru fiecare OTIMMC
este de 15, inclusiv directorul executiv.
(5) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile personalului
Óncadrat Ón OTIMMC se stabilesc prin fi∫a postului.
Art. 7. — (1) OTIMMC se finan˛eaz„ din subven˛ii
acordate de la bugetul de stat ∫i din venituri proprii.
(2) Bugetul OTIMMC se aprob„ prin ordin al ministrului
pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, comer˛, turism ∫i profesii
liberale.
Art. 8. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul regulament.
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incubatoarelor de afaceri, parcurilor ∫tiin˛ifice ∫i tehnologice
∫i a infrastructurilor de turism;
i) faciliteaz„ accesul Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii la
serviciile ∫i achizi˛iile publice, precum ∫i la activele
apar˛in‚nd regiilor autonome, societ„˛ilor/companiilor
na˛ionale ∫i societ„˛ilor comerciale cu capital majoritar de
stat, prin:
— identificarea ∫i realizarea m„surilor corespunz„toare
Ón vederea Ónl„tur„rii barierelor la nivel local;
— formularea unor solu˛ii de simplificare prin diseminarea
informa˛iilor referitoare la acest domeniu;
— organizarea de seminarii de instruire ∫i promovarea
procedurilor de achizi˛ie public„, Ón contextul aplicabilit„˛ii
acestora Ón cadrul programelor de finan˛are implementate
de MIMMCTPL;
j) particip„ la schimbul de date ∫i informa˛ii de pia˛„ Ón
cadrul sistemului informa˛ional creat pentru conectarea la
re˛eaua interna˛ional„ de servicii informa˛ionale despre pia˛a
agricol„ AgriMISS;
k) constat„ contraven˛iile ∫i aplic„ sanc˛iunile prev„zute
de Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i
dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
l) asigur„ implementarea ∫i monitorizarea prevederilor
Legii nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
coopera˛iei, la nivel local;
m) particip„ la organizarea activit„˛ii de promovare
turistic„ a Rom‚niei pe pia˛a intern„ Ón colaborare cu
reprezentan˛ele de promovare turistic„ ale MIMMCTPL;
n) asigur„ implementarea politicilor privind dezvoltarea
distribu˛iei produselor ∫i serviciilor de pia˛„;
o) realizeaz„ Ómpreun„ cu organele administra˛iei
publice locale baza de date la nivel local privind structurile
de distribu˛ie existente;
p) implementeaz„ strategia ∫i programele referitoare la
dezvoltarea pie˛ei de desfacere la nivel local;
q) asigur„ elaborarea ∫i implementarea programelor ∫i
proiectelor de promovare a sistemelor moderne de
distribu˛ie ∫i a calit„˛ii bunurilor de consum.
Art. 3. — (1) OTIMMC sunt conduse fiecare de c„tre
un director executiv, numit prin ordin al ministrului pentru
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii, comer˛, turism ∫i profesii
liberale.
(2) Directorul executiv este numit conform alin. (1) ∫i cu
Óndeplinirea condi˛iilor specifice prev„zute Ón fi∫a postului,
aprobat„ prin ordin al ministrului pentru Óntreprinderi mici ∫i
mijlocii, comer˛, turism ∫i profesii liberale, pe baza
rezultatului ob˛inut la concursul organizat Ón condi˛iile legii.
(3) Directorul executiv reprezint„ MIMMCTPL Ón
raporturile cu autorit„˛ile administra˛iei publice locale, cu
alte organiza˛ii publice sau private, precum ∫i raporturile cu
persoane fizice ∫i juridice.
Art. 4. — Directorul executiv este ordonator secundar
de credite ∫i are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) organizeaz„ ∫i conduce activitatea OTIMMC;
b) Óndepline∫te toate atribu˛iile ce Ói revin conform
dispozi˛iilor legale Ón vigoare ∫i r„spunde, potrivit legii, de:
— angajarea, lichidarea, ordonan˛area ∫i plata
cheltuielilor — numai Ón limita prevederilor ∫i potrivit
destina˛iilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de
activitatea OTIMMC ∫i cu respectarea dispozi˛iilor legale;
— realizarea veniturilor;
— folosirea eficient„ a sumelor primite de la bugetul de
stat;
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ANEXA Nr. 1
la regulament
JUDEﬁELE

din raza teritorial„ a oficiilor teritoriale pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i coopera˛ie
Nr.
crt.

Oficiul teritorial

Jude˛ele

BRA™OV

Arge∫
Bra∫ov
Ilfov
Prahova

2.

CLUJ

Alba
Cluj
Maramure∫
Satu Mare
S„laj

3.

CONSTANﬁA

C„l„ra∫i
Constan˛a
Ialomi˛a
Tulcea

4.

CRAIOVA

Dolj
Gorj
Mehedin˛i
Olt
V‚lcea

5.

GALAﬁI

6.

IA™I

7.

T¬RGU MURE™

8.

T¬RGOVI™TE

9.

TIMI™OARA
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1.

Gala˛i
Vrancea
Buz„u
Br„ila
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Bac„u
Boto∫ani
Ia∫i
Neam˛
Suceava
Vaslui
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Bistri˛a-N„s„ud
Covasna
Harghita
Mure∫
Sibiu
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D‚mbovi˛a
Giurgiu
Teleorman

D

Arad
Bihor
Cara∫-Severin
Hunedoara
Timi∫
ANEXA Nr. 2
la regulament
STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a oficiilor teritoriale pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii ∫i coopera˛ie (OTIMMC)
Num„rul maxim de posturi
este de 15 pentru fiecare OTIMMC.

MINISTRU

Director executiv

Compartiment economic, juridic
∫i resurse umane

Compartiment politici ∫i programe

Centrele de informare,
consultan˛„ ∫i instruire
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

MINISTERUL JUSTIﬁIEI

Nr. 330 din 5 iunie 2007

Nr. 1.357/C din 4 iunie 2007

ORDIN
privind procedura de Óncasare ∫i virare, precum ∫i obliga˛iile declarative
privind impozitul pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal
Œn temeiul art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor ∫i al art. 6 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Justi˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 771 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i ale art. 196 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i finan˛elor ∫i ministrul justi˛iei emit urm„torul ordin:

fiz
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Art. 3. — Procedura privind distribuirea impozitului
stabilit pe venitul din transferul propriet„˛ilor imobiliare din

el

or

patrimoniul personal este prev„zut„ Ón anexa nr. III.

an

Art. 4. — Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare,

rs
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de utilizare ∫i p„strare ale formularelor men˛ionate la art. 1

pe

alin. (1) sunt prev„zute Ón anexa nr. IV.
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Ar. 5. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin

tu

se abrog„ dispozi˛iile Ordinului ministrului finan˛elor publice
nr. 914/2005 privind procedura de declarare ∫i stabilire a
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Art. 1. — (1) Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul
urm„toarelor formulare prev„zute Ón anexa nr. I A:
a) 208 îDeclara˛ie informativ„ privind impozitul pe
veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din
patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i;
b) îDecizie de impunere privind veniturile din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal“,
cod 14.13.02.13/10.
(2) Formularul prev„zut la alin. (1) lit. a) se completeaz„
∫i se depune conform instruc˛iunilor prev„zute Ón anexa
nr. I B.
(3) Modificarea formularelor prev„zute la alin. (1) se va
realiza prin ordin al ministrului economiei ∫i finan˛elor.
Art. 2. — (1) Procedura privind declararea ∫i plata
impozitului pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare
din patrimoniul personal este prev„zut„ Ón anexa nr. II A.
(2) Procedura privind emiterea Deciziei de impunere
privind veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din
patrimoniul personal este prev„zut„ Ón anexa nr. II B.

din patrimoniul personal, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 603 din 13 iulie 2005.
Art. 6. — Anexele nr. I—IV fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul justi˛iei,
Tudor-Alexandru Chiuariu

D

es

tin

p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
secretar de stat

impozitului pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare
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*) Anexa nr. I A este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. IB

INSTRUCﬁIUNI
de completare a formularului 208 îDeclara˛ie informativ„ privind impozitul pe veniturile din transferul propriet„˛ilor
imobiliare din patrimoniul personal“, cod 14.13.01.13/10i
B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN
TRANSFERUL PROPRIET√ﬁILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL
PERSONAL

tu
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Col. 1 îNume, Prenume“ — se completeaz„ pentru
fiecare beneficiar de venit, Ónscriindu-se numele ∫i
prenumele persoanelor fizice.
Col. 2 îCNP/NIF“ — se completeaz„ pentru fiecare
beneficiar de venit, Ónscriindu-se codul numeric personal din
cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al
fiec„rui beneficiar de venit sau num„rul de identificare
fiscal„ atribuit de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, cu
ocazia Ónregistr„rii fiscale, dup„ caz.
Col. 3 îNume, Prenume/Denumire“ — se completeaz„
pentru fiecare persoan„ contractant„ c„reia i se transfer„
dreptul de proprietate, Ónscriindu-se numele ∫i prenumele
persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (sau
a altor entit„˛i), dup„ caz.
Col. 4. îCod de identificare fiscal„“ — se completeaz„
pentru fiecare persoan„ fizic„ sau juridic„ (sau alt„
entitate) contractant„, dup„ caz, c„reia i se transfer„
dreptul de proprietate, Ónscriindu-se codul de identificare
fiscal„.
Col. 5. îValoarea Ónscris„ Ón documentul de transfer“ —
se Ónscrie suma reprezent‚nd valoarea Ónscris„ Ón
documentul de transfer (actul notarial), conform legii, pentru
fiecare tranzac˛ie, pe fiecare beneficiar de venit.
Col. 6—9. îImpozitul pe venitul din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal“ — se
Ónscriu suma total„ reprezent‚nd impozitul pe venitul din
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal,
calculat ∫i Óncasat de notarul public, pentru fiecare
tranzac˛ie, pe fiecare beneficiar de venit, precum ∫i
distribu˛ia acestuia potrivit art. 77 1 alin. (7) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
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Declara˛ia se completeaz„ ∫i se depune de c„tre notarii
publici care au obliga˛ia calcul„rii, Óncas„rii ∫i vir„rii
impozitului pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare
din patrimoniul personal.
Declara˛ia se depune dup„ cum urmeaz„:
— p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare
semestrului Ón care a avut loc autentificarea actelor privind
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal;
— ori de c‚te ori notarul public constat„ erori Ón
declara˛ia depus„ anterior (prin completarea unei declara˛ii
rectificative), situa˛ie Ón care se va Ónscrie îX“ Ón c„su˛a
prev„zut„ Ón acest scop.
Declara˛ia se completeaz„ Ón dou„ exemplare:
— originalul se depune semestrial la organul fiscal Ón a
c„rui raz„ teritorial„ se afl„ sediul societ„˛ii sau locul unde
se desf„∫oar„ efectiv activitatea principal„ a notarului
public;
— copia se p„streaz„ de c„tre notarul public.
Declara˛ia va cuprinde tranzac˛iile prin care s-au
efectuat transferuri ale dreptului de proprietate imobiliar„
supuse impozit„rii potrivit legii.
Notarii publici au obliga˛ia depunerii declara˛iei Ón format
electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea
programului de asisten˛„ elaborat de Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor.
Suportul magnetic sau optic va fi Ónso˛it de exemplarul
listat pe h‚rtie al declara˛iei pentru unitatea fiscal„, semnat
∫i ∫tampilat, potrivit legii.
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE NOTARULUI PUBLIC
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Adresa — se Ónscrie adresa sediului activit„˛ii sau
locului unde se desf„∫oar„ efectiv activitatea principal„ a
notarului public.
Cod de identificare fiscal„ — se Ónscrie codul de
identificare fiscal„ al notarului public. Œn cazul Ón care
acesta este pl„titor de tax„ pe valoarea ad„ugat„, codul
de identificare fiscal„ va fi precedat de prefixul îRO“.

ANEXA Nr. IIA

PROCEDURA
privind declararea ∫i plata impozitului pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal
1. Impozitul pe veniturile din transferul propriet„˛ilor
imobiliare din patrimoniul personal, stabilit de notarii publici,
datorat la bugetul de stat, se declar„ de c„tre ace∫tia
lunar, p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare celei Ón
care a fost calculat ∫i Óncasat, conform legii.
Impozitul calculat ∫i Óncasat se vireaz„ p‚n„ la data de
25 inclusiv a lunii urm„toare celei Ón care a fost re˛inut.
Declararea impozitului datorat la bugetul de stat se face
prin completarea formularului 100 îDeclara˛ie privind
obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat“, aprobat
prin Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 80/2007 privind
aprobarea modelului ∫i con˛inutului formularului 100
îDeclara˛ie privind obliga˛iile de plat„ la bugetul general
consolidat“, pozi˛ia îImpozit pe veniturile din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal“.
Completarea rubricii B îDate privind crean˛a fiscal„“ din
formular se face dup„ cum urmeaz„:

Col. îDenumire crean˛„ fiscal„“: se Ónscrie denumirea
obliga˛iei de plat„, conform nomenclatorului, datorat„ Ón
perioada de raportare.
Col. îSuma“:
Rd. 1 îSuma datorat„“: se Ónscrie suma reprezent‚nd
impozitul pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare
din patrimoniul personal, datorat la bugetul de stat,
calculat„ Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 771 alin. (7)
lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Rd. 3 îSuma de plat„“: se Ónscrie suma de la rd. 1.
Declara˛ia se depune la organul fiscal Ón a c„rui raz„
teritorial„ se afl„ sediul activit„˛ii sau locul unde se
desf„∫oar„ efectiv activitatea principal„ a notarului public,
conform instruc˛iunilor prev„zute Ón anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 80/2007.
2. Notarii publici au obliga˛ia s„ depun„ semestrial,
p‚n„ la data de 25 inclusiv a lunii urm„toare semestrului
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Ón care a avut loc autentificarea actelor privind transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal, Declara˛ia
informativ„ privind impozitul pe veniturile din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal.
Declara˛ia se completeaz„ ∫i se depune conform
instruc˛iunilor pev„zute Ón anexa nr. IB.

Notarii publici au obliga˛ia depunerii declara˛iei Ón format
electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea
programului de asisten˛„ elaborat de Ministerul Economiei
∫i Finan˛elor. Programul de asisten˛„ este pus la dispozi˛ia
contribuabililor gratuit de unit„˛ile fiscale subordonate sau
poate fi desc„rcat de pe serverul de web al Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor, la adresa www.mfinante.ro.
ANEXA Nr. IIB

PROCEDURA
privind emiterea Deciziei de impunere privind veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal
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de fond transmite hot„r‚rea ∫i documenta˛ia aferent„, Ón
termen de 5 zile de la primirea acestora, la organul fiscal
competent pentru stabilirea impozitului datorat.
Œn termen de 15 zile de la primirea documenta˛iei,
organul fiscal competent stabile∫te impozitul pe veniturile
din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul
personal ∫i emite Decizia de impunere privind veniturile din
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal,
cod 14.13.02.13/10.
Decizia de impunere se emite Ón dou„ exemplare:
— un exemplar se transmite prin po∫t„ cu confirmare
de primire sau se Ónm‚neaz„ contribuabilului sub
semn„tur„;
— un exemplar se arhiveaz„ la dosarul contribuabilului.
Calculul impozitului se face prin aplicarea cotei de
impozit asupra venitului impozabil determinat pe baza
informa˛iilor transmise de instan˛ele judec„tore∫ti. Impozitul
pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din
patrimoniul personal se pl„te∫te Ón termen de cel mult
60 de zile de la data comunic„rii deciziei de impunere,
conform legii.
ANEXA Nr. III

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

Œn situa˛ia Ón care transferul dreptului de proprietate
asupra construc˛iilor sau terenurilor se efectueaz„ prin
hot„r‚re judec„toreasc„, stabilirea impozitului pe veniturile
din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul
personal se face de c„tre organul fiscal competent pe baza
informa˛iilor transmise de instan˛ele judec„tore∫ti.
Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului
datorat se Ón˛elege:
a) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ contribuabilul
are adresa unde Ó∫i are domiciliul potrivit legii sau adresa
unde locuie∫te efectiv, Ón cazul Ón care aceasta este diferit„
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul
fiscal Ón Rom‚nia;
b) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ este situat
imobilul Ónstr„inat, pentru persoanele fizice care nu au
domiciliul fiscal Ón Rom‚nia.
Instan˛ele judec„tore∫ti care pronun˛„ hot„r‚ri
judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile comunic„ organului
fiscal din raza de competen˛„ teritorial„ a instan˛ei de fond
hot„r‚rea ∫i documenta˛ia aferent„ Ón termen de 30 de zile
de la data r„m‚nerii definitive ∫i irevocabile a hot„r‚rii.
Organul fiscal din raza de competen˛„ teritorial„ a instan˛ei
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PROCEDURA
privind distribuirea impozitului stabilit pe venitul din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal
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PARTEA I
Procedura privind distribuirea impozitului pe venituri
din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul
personal Óncasate prin birourile notarilor publici
1. P‚n„ la data de 25 a fiec„rei luni, notarii publici
efectueaz„ plata impozitului pe venituri din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal, Óncasat Ón
luna precedent„, pe baz„ de ordine de plat„ pentru
Trezoreria Statului (OPT), Óntocmite astfel:
a) un ordin de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT),
prin care vireaz„ cota de 40% cuvenit„ bugetului de stat Ón
contul 20.03.01.18 îVeniturile bugetului de stat — Impozit
pe venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare din
patrimoniul personal“ deschis la unit„˛ile Trezoreriei Statului
Ón raza c„rora birourile notarilor publici sunt Ónregistrate
fiscal. Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18
îVeniturile bugetului de stat — Impozit pe venituri din
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal“
sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta
contribuabililor;
b) un ordin de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT),
prin care vireaz„ cota de 10% cuvenit„ Agen˛iei Na˛ionale
de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„, Ón contul 50.25

îDisponibil al institu˛iilor publice ale administra˛iei publice
centrale finan˛ate integral din venituri proprii“ (cod IBAN
RO05TREZ7005025XXX000917), cod de identificare fiscal„
9051601, deschis pe numele acestei institu˛ii la Activitatea
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti;
c) ordine de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT),
Óntocmite distinct la nivelul fiec„rui jude˛, prin care vireaz„
cota de 50% cuvenit„ tuturor bugetelor unit„˛ilor
administrativ-teritoriale din cadrul jude˛ului ∫i, respectiv, un
ordin de plat„ pentru bugetul local al municipiului Bucure∫ti.
2. Œn scopul achit„rii sumelor prev„zute la pct. 1 lit. c),
notarii publici procedeaz„ astfel:
(1) Sumele cuvenite tuturor bugetelor unit„˛ilor
administrativ-teritoriale de pe teritoriul unui jude˛ se vireaz„
pe baza unui singur ordin de plat„ pentru Trezoreria
Statului (OPT) Ón contul 50.33.01 îDisponibil din sume
colectate pentru bugetele locale reprezent‚nd impozit pe
venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare Óncasat prin
notarii publici“ deschis la unit„˛ile Trezoreriei Statului ale
municipiilor re∫edin˛„ de jude˛. Œn cazul pl„˛ilor de efectuat
pentru bugetele locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale
de pe teritoriul jude˛ului Ilfov, contul 50.33.01 îDisponibil din
sume colectate pentru bugetele locale reprezent‚nd impozit
pe venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare Óncasat prin
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PARTEA a II-a
Procedura privind distribuirea impozitului pe venituri
din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul
personal realizat prin hot„r‚ri judec„tore∫ti
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1. Plata impozitului pe venituri din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin
hot„r‚ri judec„tore∫ti se efectueaz„, Ón numerar sau prin
decontare bancar„, de c„tre contribuabili Ón contul 50.33.02
îDisponibil din sume colectate reprezent‚nd impozit pe
veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare realizat prin
hot„r‚ri judec„tore∫ti“ deschis la unit„˛ile Trezoreriei
Statului din cadrul administra˛iilor finan˛elor publice care
Óntocmesc decizia de impunere, deschis pe codul de
identificare fiscal„ atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
2. (1) Unit„˛ile Trezoreriei Statului au obliga˛ia de a
elibera organelor fiscale copii ale extraselor contului
50.33.02 îDisponibil din sume colectate reprezent‚nd
impozit pe veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare
realizat prin hot„r‚ri judec„tore∫ti“.
(2) Œn termen de dou„ zile lucr„toare de la primirea
extraselor de cont, organele fiscale au obliga˛ia de a
transmite unit„˛ilor Trezoreriei Statului îSitua˛ia privind
distribuirea sumelor Óncasate reprezent‚nd impozit pe
veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare realizat prin
hot„r‚ri judec„tore∫ti“ prev„zut„ Ón anexa nr. III.4.
Situa˛ia prev„zut„ Ón anexa nr. III.4 se Óntocme∫te
distinct pentru fiecare sum„ Óncasat„ Ón contul 50.33.02
îDisponibil din sume colectate reprezent‚nd impozit pe
veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare realizat prin
hot„r‚ri judec„tore∫ti“.
(3) Pe baza Situa˛iei privind distribuirea sumelor
Óncasate reprezent‚nd impozit pe veniturile din transferul
propriet„˛ilor imobiliare realizat prin hot„r‚ri judec„tore∫ti,
prev„zut„ la alin. (2), unit„˛ile Trezoreriei Statului au
obliga˛ia de a vira sumele Óncasate, pe destina˛iile
prev„zute de lege, astfel:
a) cota de 40% cuvenit„ bugetului de stat, Ón contul
20.03.01.18 îVeniturile bugetului de stat — Impozit pe
venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul
personal“;
b) cota de 10% cuvenit„ Agen˛iei Na˛ionale de Cadastru
∫i Publicitate Imobiliar„, Ón contul 50.25 îDisponibil al
institu˛iilor publice ale administra˛iei publice centrale
finan˛ate integral din venituri proprii“ (cod IBAN
RO05TREZ7005025XXX000917), cod de identificare fiscal„
9051601, deschis pe numele acestei institu˛ii la Activitatea
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti;
c) cota de 50% cuvenit„ bugetelor unit„˛ilor administrativteritoriale, Ón contul bugetelor locale beneficiare 21.03.02.18
îVeniturile bugetului local — Impozit pe venituri din
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal“.
(4) Virarea sumelor prev„zute la alin. (3) se efectueaz„
Ón dou„ zile lucr„toare de la primirea situa˛iei prev„zute Ón
anexa nr. III.4.
Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele
metodologice privind utilizarea ∫i completarea ordinului de
plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin
Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 246/2005, Ón
ordinele de plat„ pentru Trezoreria Statului Óntocmite de
unit„˛ile Trezoreriei Statului conform prevederilor alin. (3),
la rubrica îdata debit„rii“ se va Ónscrie data debit„rii
contului contribuabilului din documentul de plat„ prin care
s-a virat Ón contul 50.33.02 îDisponibil din sume colectate
reprezent‚nd impozit pe veniturile din transferul
propriet„˛ilor imobiliare realizat prin hot„r‚ri judec„tore∫ti“
suma care se distribuie.
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notarii publici“ se deschide la Activitatea Trezorerie ∫i
Contabilitate Public„ a Jude˛ului Ilfov.
Œn ordinele de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT), la
rubrica îBeneficiar“ se va completa îbugete locale“, iar Ón
rubrica îCod de identificare fiscal„“ se Ónscrie codul de
identificare fiscal„ atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
(2) Cota de 50% din impozitul pe venituri din transferul
propriet„˛ilor imobiliare situate pe teritoriul municipiului
Bucure∫ti se vireaz„ Ón contul de venituri al bugetului local
al municipiului Bucure∫ti 21.03.02.18 îVeniturile bugetului
local — Impozit pe venituri din transferul propriet„˛ilor
imobiliare din patrimoniul personal“ (cod IBAN
RO98TREZ70021030218XXXXX) deschis la Activitatea
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti.
Œn ordinele de plat„ pentru Trezoreria Statului (OPT), la
rubrica îBeneficiar“ se va completa îPrim„ria Municipiului
Bucure∫ti“, iar Ón rubrica îCod de identificare fiscal„“ se
Ónscrie codul de identificare fiscal„ al acesteia: 4267117.
(3) Codurile IBAN aferente conturilor prev„zute la
alin. (1) sunt prev„zute Ón anexa nr. III.1.
3. (1) Œn prima zi lucr„toare de la depunerea spre
decontare a ordinelor de plat„ pentru Trezoreria Statului
(OPT) prev„zute la pct. 2 alin. (1), notarii publici au
obliga˛ia de a transmite unit„˛ilor Trezoreriei Statului din
municipiile re∫edin˛„ de jude˛ ∫i, respectiv, Activit„˛ii
Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Jude˛ului Ilfov, Ón
contul c„rora s-au virat sume, prin po∫t„, cu confirmare de
primire, borderoul prev„zut Ón anexa nr. III.2. Adresele ∫i
codurile po∫tale aferente unit„˛ilor Trezoreriei Statului din
municipiile re∫edin˛„ de jude˛ ∫i Activit„˛ii Trezorerie ∫i
Contabilitate Public„ a Jude˛ului Ilfov sunt prev„zute Ón
anexa nr. III.3.
(2) R„spunderea pentru transmiterea borderourilor
prev„zute Ón anexa nr. III.2, la termenul prev„zut la
alin. (1), revine exclusiv notarilor publici. Borderourile
prev„zute Ón anexa nr. III.2 nu se Óntocmesc pentru sumele
aferente impozitului pe venituri din transferul propriet„˛ilor
imobiliare situate pe teritoriul municipiului Bucure∫ti.
4. Unit„˛ile Trezoreriei Statului din municipiile re∫edin˛„
de jude˛ ∫i, respectiv, Activitatea Trezorerie ∫i Contabilitate
Public„ a Jude˛ului Ilfov au obliga˛ia de a vira sumele
Óncasate Ón contul 50.33.01 îDisponibil din sume colectate
pentru bugetele locale reprezent‚nd impozit pe venituri din
transferul propriet„˛ilor imobiliare Óncasat prin notarii publici“
Ón contul bugetelor locale beneficiare 21.03.02.18 îVeniturile
bugetului local — Impozit pe venituri din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal“, Ón termen
de cel mult dou„ zile lucr„toare de la primirea borderourilor
prev„zute Ón anexa nr. III.2.
5. Impozitul pe venituri din transferul propriet„˛ilor
imobiliare din patrimoniul personal Óncasate prin birourile
notarilor publici pot fi achitate ∫i Ón numerar, astfel:
— cota de 40% cuvenit„ bugetului de stat: la casieriile
unit„˛ilor Trezoreriei Statului Ón raza c„rora birourile
notarilor publici sunt Ónregistrate fiscal;
— cota de 10% cuvenit„ Agen˛iei Na˛ionale de
Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„: la casieria acestei
institu˛ii;
— cota de 50% cuvenit„ tuturor bugetelor unit„˛ilor
administrativ-teritoriale din cadrul unui jude˛: la casieria
unit„˛ii Trezoreriei Statului din municipiul re∫edin˛„ a
jude˛ului respectiv. Œn aceast„ situa˛ie, odat„ cu depunerea
numerarului se depune ∫i borderoul prev„zut Ón anexa
nr. III.2;
— cota de 50% cuvenit„ bugetului local al municipiului
Bucure∫ti: la casieria Prim„riei Municipiului Bucure∫ti.

tu

12

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

13

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 393/11.VI.2007

ANEXA Nr. III.1

LISTA

codurilor IBAN aferente contului 50.33.01 îDisponibil din sume colectate pentru bugetele locale reprezent‚nd
impozit pe venituri din transferul propriet„˛ilor imobiliare Óncasate prin notarii publici“
Nr.
crt.

Cod
IBAN

Jude˛ul

Unitatea Trezoreriei Statului
la care este deschis contul 50.33.01

Alba

RO98TREZ002503301X002899

Alba Iulia

2.

Arad

RO92TREZ021503301X012282

Arad

3.

Arge∫

RO19TREZ046503301X005481

Pite∫ti

4.

Bac„u

RO68TREZ061503301X004095

Bac„u

5.

Bihor

RO94TREZ076503301X005160

Oradea

6.

Bistri˛a-N„s„ud

RO52TREZ101503301X004494

Bistri˛a

7.

Boto∫ani

RO20TREZ116503301X003596

Boto∫ani

8.

Bra∫ov

RO52TREZ131503301X007269

Bra∫ov

9.

Br„ila

RO02TREZ151503301X004587

Br„ila

10.

Buz„u

RO66TREZ166503301X004968

11.

Cara∫-Severin

RO61TREZ181503301X002226

12.

C„l„ra∫i

RO32TREZ201503301X002561

C„l„ra∫i

13.

Cluj

RO14TREZ216503301X017319

Cluj-Napoca

14.

Constan˛a

RO65TREZ231503301X007749

Constan˛a

15.

Covasna

RO78TREZ256503301X003280

Sf‚ntu Gheorghe

16.

D‚mbovi˛a

RO28TREZ271503301X003482

T‚rgovi∫te

17.

Dolj

RO81TREZ291503301X006415

Craiova

18.

Gala˛i

RO81TREZ306503301X006784

19.

Giurgiu

RO85TREZ321503301X002328

Giurgiu

20.

Gorj

RO28TREZ336503301X004887

21.

Harghita

22.

Hunedoara

23.

Ialomi˛a

24.

Ia∫i

25.

Maramure∫

26.

Mehedin˛i

27.

Buz„u
Re∫i˛a

Gala˛i
T‚rgu Jiu

RO14TREZ351503301X002889

Miercurea-Ciuc

RO16TREZ366503301X003416

Deva

RO46TREZ391503301X001939

Slobozia

RO42TREZ406503301X009558

Ia∫i

RO50TREZ436503301X005108

Baia Mare

RO78TREZ461503301X003182

Drobeta-Turnu Severin

Mure∫

RO29TREZ476503301X007149

T‚rgu Mure∫

28.

Neam˛

RO94TREZ491503301X005281

Piatra-Neam˛

29.

Olt

RO90TREZ506503301X003588

Slatina

30.

Prahova

RO15TREZ521503301X005501

Ploie∫ti

31.

Satu Mare

RO27TREZ546503301X004542

Satu Mare

32.

S„laj

RO04TREZ561503301X003579

Zal„u

33.

Sibiu

RO42TREZ576503301X006465

Sibiu

34.

Suceava

RO66TREZ591503301X003298

Suceava

35.

Teleorman

RO87TREZ606503301X003871

Alexandria

36.

Timi∫

RO68TREZ621503301X007783

Timi∫oara

37.

Tulcea

RO76TREZ641503301X002699

Tulcea

38.

Vaslui

RO32TREZ656503301X002599

Vaslui

39.

V‚lcea

RO22TREZ671503301X004312

R‚mnicu V‚lcea

40.

Vrancea

RO37TREZ691503301X002109

Foc∫ani

41.

Ilfov

RO62TREZ421503301X003359

Ilfov

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

1.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 393/11.VI.2007
ANEXA Nr. III.2

Biroul Notarului Public ..............................................................
Localitatea ......................... jude˛ul/sectorul ..............................
Adresa ..........................................................................................
CIF ..............................................................................................
Telefon ........................................................................................
BORDEROUL

nr. ............................../data ................................
privind repartizarea sumei de ........................................................, reprezent‚nd impozit pe venitul din transferurile
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal, virat„ cu OPT nr. ............................../data ...............................
Jude˛ul ......................................
Localitatea

Nr. chitan˛ei/
bonului fiscal

Impozit total
Óncasat

Cota de 50%
cuvenit„ bugetului

0

1

2

3

4
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Nr.
crt.
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TOTAL impozit virat:
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Prezentul borderou se va comunica unit„˛ilor Trezoreriei Statului din municipiile re∫edin˛„ de jude˛.
ANEXA Nr. III.3

LISTA

Jude˛ul

Alba
Arad
Arge∫
Bac„u
Bihor
Bistri˛a-N„s„ud
Boto∫ani
Br„ila
Bra∫ov
Buz„u
C„l„ra∫i
Cara∫-Severin
Cluj
Constan˛a
Covasna
D‚mbovi˛a

D

es

unit„˛ilor Trezoreriei Statului din municipiile re∫edin˛„ de jude˛
Municipiul

Alba Iulia
Arad
Pite∫ti
Bac„u
Oradea
Bistri˛a
Boto∫ani
Br„ila
Bra∫ov
Buz„u
C„l„ra∫i
Re∫i˛a
Cluj-Napoca
Constan˛a
Sf‚ntu Gheorghe
T‚rgovi∫te

Adresa

Str. Prim„verii nr. 10, localitatea Alba Iulia, jude˛ul Alba
Bd. Revolu˛iei nr. 79, localitatea Arad, jude˛ul Arad
Bd. Republicii nr. 118, localitatea Pite∫ti, jude˛ul Arge∫
Str. Dumbrava Ro∫ie nr. 1—3, localitatea Bac„u, jude˛ul Bac„u
Str. Dimitrie Cantemir nr. 2B, localitatea Oradea, jude˛ul Bihor
Str. Mihai Eminescu nr. 13, localitatea Bistri˛a, jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud
Pia˛a Revolu˛iei nr. 5, localitatea Boto∫ani, jude˛ul Boto∫ani
Str. Delfinului nr. 1, localitatea Br„ila, jude˛ul Br„ila
Str. M. Kog„lniceanu nr. 7, localitatea Bra∫ov, jude˛ul Bra∫ov
Str. Unirii nr. 209, localitatea Buz„u, jude˛ul Buz„u
Bd. 1 Mai, bl. Parc, localitatea C„l„ra∫i, jude˛ul C„l„ra∫i
Str. Valea Domanului nr. 2, localitatea Re∫i˛a, jude˛ul Cara∫-Severin
Str. Regele Ferdinand nr. 8, localitatea Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj
Str. Mircea cel B„tr‚n nr. 96, localitatea Constan˛a, jude˛ul Constan˛a
Str. Jozef Bem nr. 9, municipiul Sf‚ntu Gheorghe, jude˛ul Covasna
Str. Calea Domneasc„ nr. 166, localitatea T‚rgovi∫te, jude˛ul D‚mbovi˛a

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

Cod
po∫tal

510110
310130
110050
600045
410519
420041
710236
810210
500090
120191
910010
320071
400110
900664
520023
130008
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Municipiul

Cod
po∫tal

Adresa
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Vaslui
Foc∫ani

200761
800076
080045
210190
530223
330025
920031
700020
030507
430233
220234
540015
610137
230100
100023
450041
440012
550324
720003
140046
300699
820009
240152

a

Vaslui
Vrancea

Str. Gheorghe Doja nr. 1—3, localitatea T‚rgu Mure∫, jude˛ul Mure∫
Bd. Traian nr. 19 bis, localitatea Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛
Str. Nicolae Titulescu nr. 45, localitatea Slatina, jude˛ul Olt
Str. Aurel Vlaicu nr. 22, localitatea Ploie∫ti, jude˛ul Prahova
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 2, localitatea Zal„u, jude˛ul S„laj
Pia˛a Romana nr. 3—5, localitatea Satu Mare, jude˛ul Satu Mare
Str. Calea Dumbr„vii nr. 28—32, localitatea Sibiu, jude˛ul Sibiu
Str. Vasile Bumbac nr. 7, localitatea Suceava, jude˛ul Suceava
Str. Dun„rii nr. 188, localitatea Alexandria, jude˛ul Teleorman
Calea Buzia∫ului nr. 11A, localitatea Timi∫oara, jude˛ul Timi∫
Str. 14 Noiembrie nr. 3, localitatea Tulcea, jude˛ul Tulcea
Bd. Tudor Vladimirescu nr. 18, localitatea R‚mnicu V‚lcea,
jude˛ul V‚lcea
Str. ™tefan cel Mare nr. 56, localitatea Vaslui, jude˛ul Vaslui
Bd. Independen˛ei nr. 24, localitatea Foc∫ani, jude˛ul Vrancea

ite

Mure∫
Neam˛
Olt
Prahova
S„laj
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Teleorman
Timi∫
Tulcea
V‚lcea

Deva
Slobozia
Ia∫i
Ilfov
Baia Mare
Drobeta-Turnu
Severin
T‚rgu Mure∫
Piatra-Neam˛
Slatina
Ploie∫ti
Zal„u
Satu Mare
Sibiu
Suceava
Alexandria
Timi∫oara
Tulcea
R‚mnicu V‚lcea

tu

Hunedoara
Ialomi˛a
Ia∫i
Ilfov
Maramure∫
Mehedin˛i

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, localitatea Craiova, jude˛ul Dolj
Str. Br„ilei nr. 33, localitatea Gala˛i, jude˛ul Gala˛i
™os. Bucure∫ti nr. 12, localitatea Giurgiu, jude˛ul Giurgiu
Str. Siretului nr. 6, localitatea T‚rgu Jiu, jude˛ul Gorj
Str. Revolu˛iei din Decembrie nr. 20, localitatea Miercurea-Ciuc,
jude˛ul Harghita
Str. Avram Iancu, bl. H3, parter, localitatea Deva, jude˛ul Hunedoara
Str. Matei Basarab nr. 14, localitatea Slobozia, jude˛ul Iamomi˛a
Str. Anastasie Panu nr. 26, localitatea Ia∫i, jude˛ul Ia∫i
Str. Lucre˛iu P„tr„∫canu nr. 10, sectorul 3, Bucure∫ti
Aleea Serelor nr. 2A, localitatea Baia Mare, jude˛ul Maramure∫
Pia˛a Negru nr. 1, localitatea Drobeta-Turnu Severin, jude˛ul Mehedin˛i

ra

Craiova
Gala˛i
Giurgiu
T‚rgu Jiu
Miercurea-Ciuc

rm

ăr

Dolj
Gala˛i
Giurgiu
Gorj
Harghita

ii
g

Jude˛ul

us

iv

in

fo

730171
620112
ANEXA Nr. III.4

at

ex

cl

Administra˛ia Finan˛elor Publice ...............................................
Jude˛ul..........................................................................................

es

tin

SITUAﬁIA

D

privind repartizarea sumei de ................., reprezent‚nd impozit pe venitul din transferurile propriet„˛ilor imobiliare
din patrimoniul personal ob˛inute prin hot„r‚ri judec„tore∫ti, Óncasat„ cu OPT nr. ...................../data..................
Distribuirea sumei
Nr.
crt.

0

Din care:

Suma
total„ Óncasat„

1

Œntocmit,

Bugetul de stat
(40%)

Bugetul ANCPI
(10%)

2

3

Total bugete locale

4

Unitatea
administrativteritorial„

Suma

5

6

Conduc„torul unit„˛ii fiscale,
.......................................................
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ANEXA Nr. IV

C A R A C T E R I S T I C I D E T I P √ R I R E,

modul de difuzare, de utilizare ∫i p„strare ale formularelor prev„zute la art. 1 alin. (1)

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

3. Format: A4/t1.
4. Caracteristici de tip„rire:
— pe o singur„ fa˛„;
— se poate utiliza ∫i echipament informatic pentru
editare ∫i completare, cu adapt„ri adecvate situa˛iei
contribuabilului.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la stabilirea impozitului pe veniturile din
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal Ón
situa˛ia Ón care transferul dreptului de proprietate se
realizeaz„ prin hot„r‚re judec„toreasc„.
7. Se Óntocme∫te Ón: dou„ exemplare, de c„tre organul
fiscal competent, dup„ cum urmeaz„:
a) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ contribuabilul
are adresa unde Ó∫i are domiciliul, potrivit legii, sau adresa
unde locuie∫te efectiv, Ón cazul Ón care aceasta este diferit„
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul
fiscal Ón Rom‚nia;
b) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ este situat
imobilul Ónstr„inat, pentru persoanele fizice care nu au
domiciliul fiscal Ón Rom‚nia.
8. Circul„: — un exemplar la organul fiscal competent;
— un exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: la dosarul contribuabilului.
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Declara˛ie informativ„ privind impozitul pe veniturile
din transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul
personal, cod 14.13.01.13/10i
1. Denumire: Declara˛ie informativ„ privind impozitul pe
veniturile din transferul propriet„˛ilor imobiliare din
patrimoniul personal.
2. Cod: 14.13.01.13/10i.
3. Format: A4/t1.
4. U/M: seturi.
5. Caracteristici de tip„rire: se utilizeaz„ echipament
informatic pentru completare ∫i editare.
6. Se utilizeaz„ la: declararea impozitului Óncasat, pentru
fiecare beneficiar de venit.
7. Se Óntocme∫te Ón: dou„ exemplare, de notarul public
care autentific„ actele translative ale dreptului de
proprietate.
8. Circul„: — originalul la organul fiscal Ón a c„rui raz„
teritorial„ se afl„ sediul activit„˛ii sau
locul unde se desf„∫oar„ efectiv
activitatea principal„ a notarului public;
— copia la notarul public.
9. Se arhiveaz„: la dosarul fiscal al notarului public.
Decizie de impunere privind veniturile din transferul
propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod
14.13.02.13/10
1. Denumire: Decizie de impunere privind veniturile din
transferul propriet„˛ilor imobiliare din patrimoniul personal.
2. Cod: 14.13.02.13/10.
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