
 
 
 
 

 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
H O T Ă R Â R E 

 
privind modificarea Hot ărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 

func ţionarea Agen ţiei Naţionale de Administrare Fiscal ă 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 
 

ART. I  
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 
473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

 
1. La articolul 7, litera D, lit. a), punctul 16 va avea următorul cuprins: 

"16. efectuează verificări în domeniul producţiei, deţinerii, importului, comercializării 
şi circulaţiei produselor accizabile, constată şi sancţionează faptele care constituie 
contravenţii potrivit reglementărilor referitoare la regimul produselor accizabile şi 
sesizează autoritatea competentă prevăzută în Codul fiscal cu privire la aspectele care pot 
atrage revocarea, anularea, suspendarea autorizaţiilor emise pentru antrepozite fiscale, 
destinatari înregistraţi, expeditori înregistraţi şi importatori autorizaţi, rezultate în urma 
controalelor efectuate". 

2. La articolul 13, alineatele (3), (9), (13) şi (15) vor avea următorul cuprins: 
“(3) În cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice funcţionează, ca 

structuri fără personalitate juridică: 
    a) direcţii regionale vamale; 
    b) administraţii judeţene/de sector ale finanţelor publice, care pot avea în 

structură servicii/birouri fiscale; 
    c) birouri vamale de interior şi de frontieră.” 
.......................................................................... 
"(9) Administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice sunt conduse de un şef 

de administraţie, ajutat în activitatea sa de şefi de administraţie adjuncţi, respectiv de 
trezorierul-şef, numiţi în funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei, cu excepţia şefilor de 
administraţie adjuncţi - trezorerie din cadrul administraţiilor sectoarelor 1 - 6 ale finanţelor 
publice şi a trezorierului-şef." 

.......................................................................... 
"(13) În cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti 

funcţionează, ca structuri subordonate, fără personalitate juridică, Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Ilfov, precum şi administraţiile sectoarelor 1 - 6 ale finanţelor publice 
şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii a municipiului București." 

.......................................................................... 
"(15) Şeful Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii a municipiului Bucuresti 

şi al Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale 
Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti sunt ajutaţi în activitatea lor de şefi de 
administraţie adjuncţi. Şefii de administraţie şi adjuncţii acestor structuri se numesc în 
funcţie prin ordin al preşedintelui Agenţiei." 
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3. La articolul 132, alineatele (1), (11) şi (12) vor avea următorul cuprins: 
"(1) În cadrul aparatului propriu al Agenţiei se organizează şi funcţionează Direcţia 

generală executări silite cazuri speciale, structură fără personalitate juridică, cu atribuţii de 
ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuare a procedurii de executare silită în 
cazurile speciale de executare silită care fac obiectul hotărârilor judecătoreşti pronunţate 
în materie penală, precum şi în alte cazuri stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv de valorificare a bunurilor sechestrate şi/sau 
confiscate în materie penală, precum şi a celor confiscate în materie civilă, prin 
modalităţile prevăzute de lege, inclusiv de coordonare şi monitorizare ale modalităţilor de 
executare silită şi valorificare. 

(11) În cadrul Direcţiei generale executări silite cazuri speciale funcţionează structuri 
teritoriale de executări silite cazuri speciale şi de valorificare a bunurilor confiscate în 
materie penală şi civilă, având ca atribuţii ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi 
efectuarea procedurii de executare silită, precum şi valorificarea bunurilor sechestrate 
şi/sau confiscate în materie penală, precum şi a celor confiscate în materie civilă, în 
cazurile speciale şi în alte cazuri prevăzute prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală. 

(12) Structurile teritoriale de executări silite cazuri speciale şi de valorificare bunuri 
au competenţă pe teritoriul naţional în exercitarea atribuţiilor de serviciu." 

 

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 
 
Art. II  
(1) Personalul administraţiilor pentru contribuabili mijlocii constituite la nivel de 

regiune se preia, în condițiile legii, în cadrul structurilor de specialitate sau suport din 
unitățile fiscale care realizează administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii 
mijlocii de la nivelul județelor sau al municipiului București, după caz. 

(2) Numărul de posturi şi personalul structurilor de valorificare bunuri în materie 
civilă de la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se preia la aparatul 
propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pe bază de protocol de predare-
preluare. 

(3) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noile structuri 
organizatorice se face în termenele şi cu procedura prevăzută de lege pentru fiecare 
categorie de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei hotărări. 

 
Art. III  
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

PRIM-MINISTRU 
VASILICA VIORICA D ĂNCILĂ 

 
Contrasemneaz ă: 
 
Viceprim-ministru, ministrul dezvolt ării regionale şi administra ției publice 
Paul Stănescu 
 
Ministrul finan ţelor publice, 
Eugen Orlando Teodorovici, 
 
Ministrul muncii și justi ției sociale 
Lia-Olgu ţa Vasilescu 

 


