
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR.  

privind modificarea 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 ș i al art.11 alin.(3) din 

Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, cu modificările 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.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 ș i completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Unităț ile administrativ - teritoriale arondate Administraţiei judeţeane a finanţelor 

publice Hunedoara (poziţia nr.14) din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice 

Timiș oara se modifică şi sunt cele din Anexa nr.1. 

2. Unităț ile administrativ - teritoriale arondate Serviciului fiscal municipal Orăș tie 

(poziţia nr.17) din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Timiș oara se modifică 

şi sunt cele din Anexa nr.2. 

Art.II. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.III. –  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I  

(2) Competenț a teritorială  de administrare se transferă, în condiț iile prezentului ordin, 

începând cu data de 1 iunie 2015. 



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 Timiș oara, precum şi unităţile fiscale 

subordonate acesteia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului 

ordin. 

 

Emis la Bucureşti, la data:       .    . 2015      

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Gelu - Ştefan DIACONU 
 

 


