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Unitatea Administrativ Teritoriala Tandarei, avand C.F. 4364888, a deschis contul unic 

RO34TREZ39121A470400XXXX la Trezoreria Slobozia, conform ordin 7166 / 18 .12.2017, in 

acest cont se pot achita online amenzi. 



MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 1023/22.Xll .2017 

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE 
$1 FONDURILOR EUROPENE 

0 RDI N 

privind stabilirea obligatiilor fiscale locale care se platesc 
in contul unic 

Tn temeiul prevederilor art .  163 alin. (2) �i al art . 342 alin. (2) din Legea 
nr . 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile {ii completarile 
ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 15/2017 
privind organizarea {ii funcponarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice �i Fondurilor Europene, 

viceprim-ministrul, mlnistrul dezvoltarii regionale, administratiei 
publice �i fondurilor europene, emite urmatorul ordin: 

Art. 1. - ( 1) Creantele fiscale locale care se platesc in contul unic deschis 
de catre organele fiscale locale sunt amenzile contraventionale. 

(2) Amenzile contraven\ionale datorate la bugetele locale se platesc in contul
unic ,.Sume Tncasate pentru bugetul local Tn contul unic, Tn curs de distribuire", 
deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei 
Statului unde are deschis cont organul fiscal local la care ace�tia sunt inregistrati 
ca platitori de impozite �i taxe. 

Art. 2. - (1) Contul unic .,Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, 
in curs de distribuire", deschis de organul fiscal local la unitatile Trezoreriei Statului 
unde are cont organul fiscal, va fi comunicat prin publicare pe site-ul fiecarui organ 
fiscal local. 

(2) Conturile unice odata deschise de catre organele fiscale locale se
comunica, in termen de 3 zile lucratoare de la deschiderea acestora la unita\ile 
Trezoreriei Statului, Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice �i 
Fondurilor Europene, in vederea publicarii acestora pe pagina web: 
www.dpfbl.mdrap.ro. 

Art. 3. - (1) Ordinea de stingere a amenzilor contraven\ionale achitate in 
contul unic este urmatoarea: 

a) amenzile contraven\ionale pentru care, conform legii, contravenientul
poate achita jumatate din minimul amenzii, daca plata se face in termen de 48 de 
ore sau, dupa caz, in termen de doua zile lucratoare; 

b) celelalte amenzi contraventionale aplicate contribuabilului �i aflate in
evidenta organului fiscal la data platii, in ordinea vechimii tor. 

(2) Daca doua sau mai multe amenzi contraventionale au fost aplicate in
aceea�i zi, suma achitata de contribuabil stinge Tn mod propoftional din cuantumul 
fiecarei amenzi contraventionale. 

(3) fn cazul in care amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a) nu
se afla in evidenta organului fiscal local, contravenientul va preciza in ordinul de plata 
numarul �i data procesului-verbal de constatare a contraven1iel, emitentul acestuia �i 
sintagma ,,plata 48 ore" sau, dupa caz, ,,plata 2 zile lucratoare". 

Art. 4. - in cazul Tn care dupa stingerea tuturor amenzilor contraven\ionale 
aflate in evidenta organului fiscal local la data platii in contul unic raman sume 
disponibile, acestea vor stinge restul creantelor fiscale sau bugetare aflate Tn 
eviden\a organului fiscal local. 

Art. 5. -Autoritatile administra\iei publice locale �i organele fiscale locale vor 
duce la Tndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 6. - Prezentul prdin se publiqa in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, �i intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018. 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale,
administratiel publice �i fondurilor europene,

Sirma Caraman, 

secretar de stat 

Bucure!;>ti, 18 decembrie 2017. 
Nr. 7.166. 


