
 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
 
 

O R D I N  NR. 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

nr.2224/2011 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.12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 
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.2224/2011 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.450 din 28 iunie 2011 se modifică, după cum urmează: 

1. Unităţile administrativ-teritoriale arondate Administraţiei Finanţelor Publice a 
Oraşului Mizil, precum şi  unităţile administrativ-teritoriale arondate Administraţiei Finanţelor 
Publice a Oraşului Vălenii de Munte, care funcţionează în subordinea Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a judeţului Prahova, se modifică şi se completează şi sunt cele din anexa 
care face parte integrantă din prezentul ordin. 

2. Unităţile administrativ-teritoriale arondate Administraţiei Finanţelor Publice a 
Municipiului Lugoj, precum şi cele arondate Administraţiei Finanţelor Publice a Oraşului 
Făget, care funcţionează în subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului 
Timiş, se modifică şi se completează şi sunt cele din anexa care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. II – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală 
de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Prahova, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a judeţului Timiş, precum şi administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin.   

Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră 
în vigoare la data de 01 a lunii următoare celei în care a fost publicat.  
 

Emis la Bucureşti, în data de  ...............................  2013. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

ŞERBAN POP 
 

 


