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OMFP nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte
măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat
pentru buget nr. 161/2013
Având în vedere dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind
reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare,
precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15
alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările
ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget
ordin:

unor măsuri de
acte normative,
şi completările
emit următorul

Articolul I
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 161/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2013, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
Articolul 101
(1) Împrumuturile acordate pot fi rambursate anticipat parţial/integral, cu condiţia informării prealabile în
scris a Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică cu privire la intenţia
de rambursare formulată de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.
(2) Rambursarea anticipată parţial/integral a împrumutului se efectuează în contul 65.01.01 «Decontări în
contul Trezoreriei Centrale - operaţiuni proprii», deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice
la
Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX codificat cu codul de identificare
fiscală al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) De la data creditării contului curent general al Trezoreriei Statului cu sumele rambursate anticipat
parţial/integral, valoarea împrumutului acordat iniţial se modifică prin act adiţional la convenţia
de
împrumut, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, cu actualizarea graficului de rambursare a
împrumuturilor acordate.

2. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, al cărei cuprins este prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucureşti, 15 octombrie 2013.
Nr. 1.722.
ANEXĂ
(Anexa nr. 8 la normele metodologice)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE .................................................,
(unitatea/subdiviziunea administrativteritorială)
Nr. ............./.......................
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Nr. ............./.......................
ACT ADIŢIONAL Nr. .....
la Convenţia de împrumut nr. ....../......./2013

În temeiul prevederilor art. 101 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri
pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor
acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al
ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
art. 7 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../....../2013,
între Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul
5, cod fiscal nr. ...................., reprezentat legal prin ........................................., în calitate
de .............................................,
şi
.............................................................,
cu
sediul
în
..........................,
str.
...................... nr. ...., cod fiscal nr. ..................,
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)
reprezentată
legal
prin
.............................................................,
în
calitate
de ..................................................................................,
se încheie prezentul act adiţional.
Articolul 1
Valoarea împrumutului prevăzut la art. 1 din Convenţia de împrumut nr. ..../...../2013 se
modifică începând cu data de ............................ şi devine ................. lei, ca urmare a
rambursării anticipate parţial/integral a împrumutului contractat potrivit Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din
economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 140/2013.
Articolul 2
Scadenţarul prevăzut la art. 3 alin. (2) din Convenţia de împrumut nr. ..../...../2013 se reface
având în vedere prevederile art. 1.
Articolul 3
Celelalte articole din Convenţie rămân neschimbate.
Articolul 4
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare
parte semnatară.
Ministerul Finanţelor Publice
Numele şi prenumele
.............................
Funcţia
..................................
Semnăturile autorizate şi ştampila
.............................
.................................................................................
(unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială)
Numele şi prenumele
.............................
Funcţia
..................................
Semnăturile autorizate şi ştampila
………………….

