
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN NR.  
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de 
administrare 

În temeiul art.33 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

În  temeiul  art.11  alin.(3)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.520/2013  privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

           preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul

O R D I N

Art.I.  –  Anexa  la  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare 
Fiscală nr.2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 2 septembrie 2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Începând cu data de 1 mai 2014, după poziţia nr.5 Serviciul fiscal orăşenesc 
Topoloveni,  din  cadrul  Direcţiei  generale  regionale  a  finanţelor  publice  Ploieşti  se 
introduce poziţia nr.51 Serviciul  fiscal  orăşenesc Mioveni,  iar  unităţile administrativ - 
teritoriale arondate acestuia sunt prevăzute în Anexa nr.1 

2. În perioada 1 – 31 mai  2014, poziţia nr.1 Administraţia judeţeană a finanţelor 
publice  Argeş, din  cadrul  Direcţiei  generale  regionale  a  finanţelor  publice  Ploieşti  şi 
unităţile  administrativ  -  teritoriale  arondate  acesteia  se  modifică  şi  sunt  prevăzute  în 
Anexa nr.2.

3.  Începând  cu  data  de  1  iunie  2014,  poziţia  nr.1  Administraţia  judeţeană  a 
finanţelor publice Argeş, poziţia nr.2 Serviciul fiscal municipal Câmpulung, poziţia nr.51 

Serviciul  fiscal  orăşenesc  Mioveni,  poziţia  nr.18  Administraţia  judeţeană  a  finanţelor 
publice Ialomiţa şi  poziţia 20 Serviciul fiscal municipal Urziceni, din cadrul Direcţiei 
generale  regionale  a  finanţelor  publice  Ploieşti  şi  unităţile  administrativ  -  teritoriale 
arondate acestora se modifică şi sunt prevăzute în Anexa nr.3.

Art.II. - Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



Art.IV –  Direcţia generală  proceduri  pentru administrarea veniturilor,  Direcţia 
generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia 
informaţiei, Direcţia generală regională a finanţelor publice Ploieşti, precum şi unităţile 
fiscale subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentului ordin.

Emis la Bucureşti, la data:      

PREŞEDINTE,

GELU ŞTEFAN DIACONU


