
       
         

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
 

ORDIN NR.  ……… 
 
 
 Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3), ale art. 13 alin. (3) şi (4) din Hotărârea 
Guvernului României nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ale Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   

Având în vedere: 
- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/2013, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1106/2013, 

cu modificările si completarile ulterioare; 
- Memoriul nr. 7652/2014 al Primăriei Oraşului Mioveni, judeţul Argeş; 
- Referatul de aprobare nr. 985198/2014 al Direcţiei generale de organizare şi 

resurse umane; 
 
Emite următorul: 
 
 

 
 

O R D I N : 
 
 

Art. 1. Cu data de 01 mai 2014 se aprobă modificarea structurii organizatorice a 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti prin înfiinţarea Serviciului 
Fiscal Orăşenesc Mioveni în cadrul Administraţiei judeţene a finanţelor publice Argeş. 

Art. 2. Se modifică şi se completează poziţia nr. „1” şi „total” din Anexa            
nr. 2 la Ordinul nr. 1104/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum este prevăzut în Anexa la 
prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta. 

Art. 3. În termen de 3 zile de la data semnării prezentului ordin, Direcţia 
Generale Regională a Finanţelor Publice Ploieşti va asigura modificarea 
corespunzătoare a statului de funcţii, în condiţiile legii, precum şi transmiterea lui în 
vederea aprobării de către conducerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

 



Art. 4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se va face cu 
încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru direcţiile generale regionale 
ale finanţelor publice prin Ordinul nr. 1106/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în 
bugetul de cheltuieli de personal. 

Art. 5. Orice altă prevedere contrară prezentului ordin îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 6. Direcţia generală de organizare şi resurse umane împreună cu Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

 
Emis în Bucureşti, la …………………………. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

GELU-ŞTEFAN DIACONU 
  
         PROPUNEM SEMNAREA: 
 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE 
Florin Tunaru 

 
 

SECRETAR GENERAL, 
Octavian Deaconu Teodor 

 

 
Direcţia generală de organizare şi 
resurse umane 
Dana Condoiu 
Director general 
 
 
Director general adjunct 
Irina Niţu 
 
Hermina Iliescu 
Şef serviciu 
 
Constantin Neacşu 
Consilier superior 
 
 
Direcţia generală juridică 

Toma Bogdan Costreie 
Director general 

 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
Direcţia generală de trezorerie şi 
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Valentin Mavrodin 
Director general 

 


