
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 
ORDIN                

pentru modificarea Ordinului preşedintelui  Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de 

administrare a contribuabililor mijlocii  
 
 
     În temeiul prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30 alin. (3) şi (5) și ale art. 342 
alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului 
nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere Avizul conform 
al Ministerului Finanţelor Publice nr. ………… din data de…………….. 
 
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 
     Art. I - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3610/2016 privind organizarea activităţii de 
administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1034 din 22 decembrie 2016,  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
     „(1) Prin prezentul ordin se stabileşte competenţa de administrare a 
contribuabililor mijlocii deja selectaţi/actualizaţi până la data intrării în vigoare a 
prezentului ordin, în sarcina administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, în a 
căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului mijlociu, precum şi 
în sarcina Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii 
mijlocii cu domiciliul fiscal în municipiul Bucureşti.” 
     Art. II – În toate ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, în care se face trimitere/referire la noţiunea de administraţiile pentru 
contribuabili mijlocii constituite la nivelul regiunii, şi Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii 
mijlocii, această noţiune se înlocuieşte cu noţiunea administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice şi a Administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii constitută 
la nivelul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti. 
     Art. III  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
Ionuţ MIŞA 

    
 
 Bucureşti,                       2018. 
 Nr.                                   

 


