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ORDIN nr. 599 din 1 septembrie 2008 (*actualizat*) 
pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor
Ministerului Administrației și Internelor**) 
(actualizat până la data de 14 septembrie 2012*)
EMITENT MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 
 
 
 
--------------- 
*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 septembrie 2012 este realizată de
către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A.
Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor și completărilor aduse de către: ORDINUL nr.
143 din 1 iulie 2010; ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 57 din 28 februarie 2012;
ORDINUL nr. 208 din 24 august 2012. 
Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea
utilizatorilor. 
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț: 
Începand cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înființat Ministerul
Administrației și Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor și Reformei
Administrative. 
Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate. 
***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamț: 
Conform art. II din ORDINUL nr. 251 din 8 noiembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815
din 18 noiembrie 2011, în cuprinsul normativului, următoarele denumiri se modifică după cum
urmează: 
a) "Direcția Generală Management Logistic și Administrativ" se înlocuiește cu "Direcția generală
logistică"; 
b) "Serviciul Autovehicule, Nave și Aeronave" se înlocuiește cu "Serviciul tehnic"; 
c) "Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor" se înlocuiește cu "Direcția suport
tehnic din cadrul Direcției generale logistice". 
În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 15/2008, 
ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin: 
 
Articolul 1 
 
Se aprobă Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului
Internelor și Reformei Administrative, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din
prezentul ordin. 
---------- 
*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 bis în afara
abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1. 
 
Articolul 2 
 
Conducătorii structurilor vor dispune măsuri de însușire și aplicare întocmai a prevederilor
normativului prevăzut la art. 1 de către întregul personal din subordine, în părțile care îl
privesc. 
 
Articolul 3 
 
Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentului ordin Societatea Comercială COMICEX - S.A. 
------------ 
Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 143 din 1 iulie 2010, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 13 iulie 2010. 
 
Articolul 4 
 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Ministrul internelor și reformei administrative, 
Cristian David 
București, 1 septembrie 2008. 
Nr. 599. 
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NORMATIV 01/09/2008


