
 
 

 
 
 

Prezentarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice  
Cluj – Napoca 

 
 
 

                               
 
 
 
 
 

  PALATUL DE FINANŢE CLUJ 
 

  
 
                                      Structuri organizatorice teritoriale  

 
În conformitate cu prevederile HG nr. 520/24.07.2013 privind organizarea şi 

funcţionarea ANAF şi OPANAF nr. 1104/01.08.2013 pentru aprobarea structurilor 
organizatorice regionale, începând cu 01 august 2013 se înfiinţează 8 Direcţii Generale 
Regionale a Finanţelor Publice. 

Astfel, potrivit prevederilor OUG nr. 74/26.06.2013 privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea ANAF, începând cu data intrării în vigoare a  HG nr. 
520/24.07.2013, respectiv 01 august 2013, se înfiinţează în subordinea ANAF, Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, instituţie publică cu personalitate 
juridică. 
 Direcţia Generală Regională Cluj-Napoca s-a înfiinţat prin transformarea D.G.F.P. a 
judeţului Cluj  şi fuziunea prin absorbţie a celorlalte direcţii generale judeţene a finanţelor 
publice din aria de competenţă, care coincide cu aria administrativă a Regiunii Nord – Vest. 
 Direcţia Generală Regională Cluj-Napoca a preluat activitatea şi competenţele tuturor 
direcţiilor generale judeţene ale finanţelor publice absorbite din aria de competenţă, precum 
şi a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora. De asemenea, Regionala Cluj-
Napoca a preluat prin fuziune prin absorbţie direcţia regională-/judeţeană pentru accize şi 
operaţiuni vamale din aria de competenţă.  



 
 

Numărul total de structuri teritoriale subordonate Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca: 39 
 -  6 Administraţii judeţene ale finanţelor publice: Cluj, Bihor, Bistriţa - Năsăud, 
Maramureş, Satu – Mare, Sălaj; 
 -    5  Servicii fiscale municipale: Turda, Dej, Gherla, Sighetu - Marmaţiei, Carei; 
 - 15 Servicii fiscale orăşeneşti: Huedin, Aleşd, Beiuş, Marghita, Salonta, Beclean, 
Năsăud, Sângeorz – Băi, Târgu – Lăpuş, Vişeu de Sus, Negreşti – Oaş, Tăşnad, Şimleul 
Silvaniei, Jibou, Cehu – Silvaniei; 
 -   6  Birouri vamale de frontieră: Aeroport Cluj-Napoca (Gr. II), Aeroport Oradea (Gr. 
II), Aeroport Baia – Mare (Gr. II), Sighet (Gr. II), Aeroport Satu-Mare (Gr. II), Halmeu (Gr.I),; 

− 6 Birouri vamale de interior: Cluj (Gr.I), Bihor (Gr.I), Bistriţa-Năsăud (Gr.II), 
Maramureş (Gr.II), Satu-Mare (Gr.II), Sălaj (Gr.II). 

−  



 
 

 

ECHIPA DE CONDUCERE:

 IOAN POP 
DIRECTOR EXECUTIV 

COLECTARE 
Cluj-Napoca P-ta Avram Iancu nr. 19 
 tel.0264-593328  fax 0264-592489 

             Ioan.Pop.Cj@mfinante.ro  
 

MIHAI COSTIN 
DIRECTOR GENERAL 

Cluj-Napoca P-ta Avram Iancu nr. 19
tel.0264-593328  fax 0264-592489 

Mihai.Costin.CJ@mfinante.ro  

MARIA ITU 
DIRECTOR EXECUTIV  

TREZORERIE 
Cluj-Napoca P-ta Avram Iancu nr. 19 
 tel.0264-593328 fax 0264-592489 

Maria.Itu.cj@mfinante.ro  
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VIOREL MOLDOVAN 
DIRECTOR EXECUTIV 
INSPECTIE FISCALA  

Cluj-Napoca P-ta Avram Iancu nr. 19 
tel.0264-593328 fax 0264-592489 

Viorel.Moldovan.CJ@mfinante.ro  

CALIN VALERIU VESA 
DIRECTOR EXECUTIV DRV 

Cluj-Napoca, Str.Traian-Vuia nr. 157 
Tel: 0264-426317 Fax:0264-415318 

 
calin.vesa@customs.ro   
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     Număr total contribuabili administraţi, în anul 2014: 959.835, din care: 
 
 
 
a) contribuabili care deţin certificat de înregistrare fiscală: 281.141 (respectiv 29,29 %),  
din care:  
  
 - persoane juridice – 179.803  (63,9%) 
                                                                          din care  - activi    – 150.626 
                                                                                         - inactivi  –  29.177 
           - persoane fizice      – 101.338 (36,1%) 
        
 
  
b) contribuabili înregistraţi pe baza de CNP: 678.694 (respectiv 70,71%) 
 
Contribuabilii administraţi de organele fiscale în baza Codului Numeric Personal, care nu au 
obligaţia obţinerii certificatului de înregistrare fiscală pentru desfăşurarea următoarelor 
activităţi: chirii, convenţii civile, contract de agent, drepturi de proprietate intelectuală.   
 
 
Număr total personal angajat la data de 31 decembrie 2014 la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca: 3.023, repartizat astfel: 
 - DGRFP Cluj Napoca: 323 
 - AJFP Bihor: 526 
 - AJFP Bistriţa-Năsăud: 320 
 - AJFP Cluj: 479 
 - AJFP Maramureş: 405 
 - AJFP Sălaj: 287 
 - AJFP Satu Mare: 370 
           - Direcţia Regională Vamală: 279 
 
 
                                                             Structura personalului:  
 
 
 
 
  După categoria postului 
 
  - 2.878 - funcţionari publici (96%) 
  -    111 - personal contractual (4%) 
 

După nivelul atribuţiilor 
 

  -    244 - funcţii de conducere (8%) 
  - 2.745 - funcţii de execuţie (92%) 
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                                    OBIECTIVELE  D.G.R.F.P. Cluj-Napoca              
 
 - Realizarea prevederilor programului de încasări transmis de M.F.P. - A.N.A.F.; 
 - Îmbunătăţirea activităţii de asistenţă a contribuabililor, urmărindu-se preîntâmpinarea 
dificultăţilor inerente în interpretarea legislaţiei, în stabilirea şi achitarea obligaţiilor fiscale, toate 
acestea conducând la creşterea gradului de conformare, la educarea contribuabililor pentru 
îndeplinirea îndatoririlor de natură fiscală.  
 - Îmbunătăţirea substanţială a colectării veniturilor la bugetul general consolidat prin 
educarea contribuabililor pe linie de legislaţie fiscală, care să ducă la creşterea gradului de 
conformare voluntară atât la plata obligaţiilor fiscale cât şi la depunerea la timp/corect a 
declaraţiilor, deconturi, dosarelor fiscale, etc. 
 -   Creşterea eficienţei şi dinamicii colectării concomitent cu reducerea costului unui leu 
cheltuit. Dinamizarea acţiunilor de obligare la plată a contribuabililor rău-platnici concomitent cu 
reducerea fraudei în faza de colectare, forţată prin prevenirea diminuării sau instrăinării 
patrimoniului acestora. 
 - Îmbunătăţirea substanţială a colectării veniturilor la bugetul consolidat prin utilizarea 
modalităţilor de stingere a obligaţiilor bugetare inclusiv a  tuturor modalităţilor de executare 
silită în vederea reducerii arieratelor şi creşterii gradului de colectare a creanţelor bugetare; 
         - Perfecţionarea sistemului de administrare a declaraţiilor fiscale prin: transmiterea lunară 
de înştiinţări contribuabililor care nu au depus în termen sau au depus eronat declaraţiile 
fiscale; colaborarea cu structurile de control pentru selectarea cu prioritate a contribuabililor 
care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative. 
           -  Extinderea şi intensificarea acţiunilor de verificare a preţurilor de transfer. 
 - Verificarea cu prioritate a domeniilor cu risc fiscal ridicat, pe baza unei analize de risc 
mai aprofundate; 
      -  Apărarea intereselor statului în faţa instanţelor de judecată în litigiile legate de activitatea 
pe care o desfaşoară, participarea potrivit actelor normative în vigoare sau mandatului primit  
din partea Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca 
reprezentant al acestora; 
      -  Execuţia de casă a contului curent general al trezoreriei statului, sprijinirea şi îndrumarea 
consiliilor locale pe linia întocmirii şi executării bugetelor acestora. 
 -  Înfăptuirea activităţii de management a resurselor umane, de perfecţionare a pregătirii 
profesionale şi de stimulare a acestuia.                                                      
 

                
    
   Buget, financiar: 
 Cheltuielile pentru bugetul propriu, execuţie la 31.12.2014:                                 
             -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Credite bugetare 
definitive 

Plati efectuate % 

 Cap.50.01- Cheltuieli buget de stat din care: 229.147 228.134 99,55 
1 Cheltuieli de personal 205.215 204.812 99,80 
2 Cheltuieli pt. bunuri şi servicii 16.156 16.104 99,67 
3 Cheltuieli de capital 7.507 6.952 92,60 
4 Alte servicii publice generale 269 266 98,88 

 
 In anul 2014 au fost achitate în întregime/la timp drepturile salariale şi au fost asigurate 
bunurile/prestările de servicii necesare bunei funcţionări. 
 Menţionăm că pe parcursul anului 2014 au fost efectuate cheltuieli de investiţii în sumă 
de 6.952 mii lei, conform listei de investiţii aprobate, pentru obiective de investiţii precum şi 
pentru dotări independente. 
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Prezentarea structurilor teritoriale subordonate 

      
 
  1. Adiministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj 
  - număr total contribuabili administraţi – 290.481 (97.234 cu certificat de 
înregistrare fiscală şi 193.247 administraţi pe baza de CNP) 
  - număr total personal - 479 
  - număr localităţi arondate – 89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  

 

Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

 
 

                                       Sef administratie  
                                  Dl. NICOLAE CAMPAN 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
intregi activitati a administratiei judetene 

Coordoneaza direct structurile:  
         Colectare contribuabili mici 
       Colectare contribuabili mijloci 
    Inspectie fiscala contribuabili mici 
  Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
Serviciile/compartimentele independente 
 Servicii fiscale municipale si orasenesti 

                                                          
 
 
 
 

Program audiente 
   Marti 14:00 – 16:00    

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Sef administratie adjunct – colectare 
                               Dl. EMIL SABOU 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul    
activitatii de colectare 

 
     Coordoneaza structurile:  

Reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ 
       Reg. Contribuabili si decl. fiscale PF 
               Evidenta platitori PJ si PF 
        Colectare si executare silita PJ si PF 
               Servicii pentru contribuabili 
                          Cazier fiscal 

Evitarea dublei  impuneri si acorduri fiscale    
intenationale 

Monitorizare a colectarii veniturilor bugetare 
                       Valorificare bunuri 
 
 
 
 

 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  

Cluj 
          Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu nr. 19, 

 fax 0264/592489 
         Tel.0264/591670,595147,592602,592603 

                     592372,592423,592696 
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Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

 
  
 

Sef administratie adjunct – inspectie  fiscala        
Dl. IOAN POP 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul         

 activitatii de inspectie fiscala   

 Coordoneaza structurile:   
     Inspectie fiscala persoane juridice 
        Inspectie fiscala persoane fizice  

                         

                                                                   Sef administratie adjunct -   inspectie fiscala               
 Program audiente                                              Contribuabili mijlocii 
           Marti 14:00 - 16:00                                            D-na MARIANA MAN                              
                                                           Raspunde de organizarea, conducerea si  controlul                          

                               activitatii de inspectie fiscala contribuabili mijlocii                             
           Coordoneaza structurile:                                            
            Programare si analiza                                                  
                                                     Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 

                                                  
                
 
                                                                        Sef administratie adjunct - colectare           

 Program audiente                                             Contribuabili mijlocii 
   Luni 14:00 - 16:00                   D-na MARIANA IONESCU                                          
            Raspunde de organizarea, conducerea si controlul                         
                                activitatii de colectare contribuabili mijlocii 

                                                    Coordoneaza structurile:  
                                      Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi  

                                                      Evidenta pe platitor 
                                                          Executare silita 

                                           Servicii pentru contribuabili 
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            2. Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Bihor 
 
  - număr total contribuabili administraţi – 215.423 (65.920 cu certificat de 
înregistrare fiscală şi 149.503 administraţi pe baza de CNP ) 
  - număr total personal - 526 
  - număr localităţi arondate – 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        

   
 

 
Program audiente 
Joi 13:00 - 15:00 
 
 

Sef administratie 
Dl. IOAN MIHAIU 

 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul intregi 
activitati a administratiei judetene 
Coordoneaza direct structurile:  
Colectare contribuabili mici 
Colectare contribuabili mijloci 
Inspectie fiscala contribuabili mici 
Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
Serviciile/compartimentele independente 
Servicii fiscale municipale si orasenesti 
 

  
 
Program audiente 
Marti 10:00 – 12:00  
 

 

 
Program audiente 
Miercuri 11:00 – 13:00 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 

Sef administratie adjunct – colectare 
Post temporar vacant 

 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de colectare 
Coordoneaza structurile:  
Reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ 
Reg. Contribuabili si decl. fiscale PF 
Evidenta platitori PJ si PF 
Colectare si executare silita PJ si PF 
Servicii pentru contribuabili 
Cazier fiscal 
Evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale intenationale 
Monitorizare a colectarii veniturilor bugetare 
Valorificare bunuri 
 
 
 
 
 

 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Bihor 
Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 2B 

Tel: 0259-433050 
Fax: 0259-433055 
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Sef administratie adjunct – inspectie fiscala 
D-na ADRIANA SIME 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de inspectie fiscala 
Coordoneaza structurile:  
Inspectie fiscala persoane juridice 
Inspectie fiscala persoane fizice  

  

Program audiente 
Vineri 10:00 - 12:00 
 

Sef administratie adjunct –inspectie fiscala  
contribuabili mijlocii 
Dl. MARIN TIRLA 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul            
activitatii de inspectie fiscala contribuabili mijlocii  
Coordoneaza structurile:  
Programare si analiza Inspectie fiscala contribuabili 
mijlocii 

 

Program audiente 
Miercuri 10:00 - 12:00  

Sef administratie adjunct - colectare  
Contribuabili mijlocii 

Dl. MARIUS FANDLY 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul            
activitatii de colectare contribuabili mijlocii 
Coordoneaza structurile:  
Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi  
Evidenta pe platitor 
Executare silita 
Servicii pentru contribuabili 

 
                     Unitati fiscale ale AJFP BIHOR    

    

SERVICIUL FISCAL ORASENESC ALESD 

           Str. Avram Iancu nr. 1 , Tel. 0259/342237 Fax: 0259/342238 
                       Email:Admin.ALBHCFNX01@mfinante.ro 

 
 

                                           Program audiente 
                                            Joi 14:00 - 16:00 

  

SERVICIUL FISCAL ORASENESC BEIUS 
Str. Horea, nr.20, Fax 0259/322941 Tel. 0259/322321,                  

Email:Admin.BSBHCFNX01@mfinante.ro 
                                        Program audiente 
                                        Luni 11:00 - 13:00 
   

SERVICIUL FISCAL ORADENESC MARGHITA   

 

 Str. Calea Republicii, nr. 70-74 Fax. 0259/363580  Tel. 0259/362642 
                        Email:Admin.MRBHCFNX01@mfinante.ro 

  

                                               Program audiente 
                                            Marti 10:00 - 12:00  
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                  SERVICIUL FISCAL ORASENESC SALONTA 
                       Str. Republicii, nr.36, fax 0259/372755 Tel. 0259/372537 
                                Email:Admin.SLBHCFNX01@mfinante. 

   

                                                      Program audiente 
                                                   Miercuri 11:00 - 13:00 

  

 
 

3. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa - Năsăud 
  - număr total contribuabili administraţi – 99.476 (26.166 cu certificat de 
înregistrare fiscală şi 73.310 administraţi pe bază de CNP ) 
  - număr total personal - 320 
                     - număr localităţi arondate - 74  
 
 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
Program audiente 
Joi 11:00 - 13:00 
                                                                   
 

Sef administratie 
      Dl. PARASCA CONSTANTIN CRISTIAN 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul  
      intregi activitati a administratiei judetene 
             Coordoneaza direct structurile:  
                  Colectare contribuabili mici 
                 Colectare contribuabili mijloci 
             Inspectie fiscala contribuabili mici 
          Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
       Serviciile/compartimentele independente 
                    Servicii fiscale orasenesti 
 

 
Program audiente 
Marti 12:00 – 14:00  

 

Sef administratie adjunct – colectare 
                      Dl. POP RADU VASILE 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de colectare 

Coordoneaza structurile: 
Reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ 

Reg. Contribuabili si decl. fiscale PF 
Evidenta platitori PJ si PF 

Colectare si executare silita PJ si PF 
Servicii pentru contribuabili 

Cazier fiscal 
Evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale intenationale

Monitorizare a colectarii veniturilor bugetare 
Valorificare bunuri 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Bistriţa-Năsăud 

Bistriţa, Str. 1 Decembrie nr. 6-8, 
Tel: 0263-210624, 210661, 212623 

Fax: 0263-216880, 210401 
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Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

Sef administratie adjunct – inspectie fiscala 
Dl. NEGREA AURELIAN MARIUS 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul  
                   activitatii de inspectie fiscala 
                     Coordoneaza structurile:  
               Inspectie fiscala persoane juridice 
                 Inspectie fiscala persoane fizice  
 

Program audiente  
Miercurii 13:00 - 15:00 

 

Sef administratie adjunct - inspectie fiscala 
Contribuabili mijlocii 

DL ILIESIU LEON MARIUS 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de inspectie fiscala contribuabili mijlocii 

Coordoneaza structurile: 
Programare si analiza Inspectie fiscala contribuabili 

mijlocii 
Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

Sef administratie adjunct – colectare 
Contribuabili mijlocii 

DL SABO TRAIAN IOAN 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 

activitatii de colectare contribuabili mijlocii 
Coordoneaza structurile: 

Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi 
Evidenta pe platitor 

Executare silita 
Servicii pentru contribuabili 

 
 

                                    Unitati fiscale ale AJFP BISTRITA NASAUD   

   

 SERVICIUL FISCAL ORASENESC BECLEAN 

    Str.Trandafirilor Nr.2A 

 Tel. 0263/340820,fax 0263342803  
      Email:Admin.BCBNCFNX01.BN@mfinante.ro  

                 Program audiente 
                  Luni 14:00 - 16:00   

                                          SERVICIUL FISCAL ORASENESC NASAUD 
Str.Piata Unirii Nr.3A 
Tel/Fax.0263-361249 

                                           Email:Admin.NSBNCFNX01.BN@mfinante.ro 
                                                              Program audiente 
                                                               Joi 12:00 - 14:00 
                                  SERVICIUL FISCAL ORASENESC SINGEORZ BAI 

  

                                           Str. Izvoarelor nr.2,  Tel/fax. 0263/370683 
                                              Admin.SBBNCFNX01.BN@mfinante.ro 

                                                               Program audiente 
                                                           Miercuri 14:00 - 16:00  
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4. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş 
                     Aleea Serelor, nr.2A, Baia Mare, tel. 0262-205150, fax 0262-205152 

                                    mail:contact.DGFP.MM@mfinante.ro 
  - număr total contribuabili administraţi – 156.126 (42.903 cu certificat de 
înregistrare fiscală şi 113.223 administraţi pe bază de CNP ) 
  - număr total personal - 405 

     - număr localităţi arondate – 80 
   
 

Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

 
 

                             Sef administratie  
                     Dl. CĂLIN CEZAR CHILAT 
    Raspunde de organizarea, conducerea si controlul    
intregi activitati a administratiei judetene 
             Coordoneaza direct structurile:  
                 Colectare contribuabili mici 
             Colectare contribuabili mijloci 
            Inspectie fiscala contribuabili mici 
          Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
      Serviciile/compartimentele independente 
        Servicii fiscale municipale si orasenesti 

  

 

Program audiente 
Marti 14:00 – 16:00 

             Sef administratie adjunct – colectare 
                              Dl. IOAN POPA 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul            
activitatii de colectare 
                    Coordoneaza structurile:  
Reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ 
         Reg. Contribuabili si decl. fiscale PF 
                   Evidenta platitori PJ si PF 
          Colectare si executare silita PJ si PF 
                  Servicii pentru contribuabili 
                                Cazier fiscal 
Evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale intenationale 
          Monitorizare a colectarii veniturilor bugetare 
                           Valorificare bunuri 
 
  

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Maramureş 

Baia-Mare, Aleea Serelor nr. 2A 
Tel: 0262-205150 
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Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

Sef administratie adjunct – inspectie fiscala 
contribuabili mici 
Dl. Gavrilă Bota 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de inspectie fiscala 
Coordoneaza structurile: 

Inspectie fiscala persoane juridice 
Inspectie fiscala persoane fizice 

Program audiente 
Marti 14:00 - 16:00 

Sef administratie adjunct - inspectie fiscala 
Contribuabili mijlocii 
Dl. VASILE  HOTEA 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul   
activitatii de inspectie fiscala contribuabili mijlocii       

Coordoneaza structurile:                        
Programare si analiza Inspectie fiscala contribuabili 

mijlocii 

Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

Sef administratie adjunct - colectare        
Contribuabili mijlocii 

D-L. ROMULUS BLAGA MANCIU 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul      

activitatii de colectare contribuabili mijlocii             
Coordoneaza structurile:                         

Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi          
Evidenta pe platitor 

Executare silita                                  
Servicii pentru contribuabili 

 
                                         Unitati fiscale ale AJFP MARAMUREŞ 
  

      SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL SIGHETU MARMAŢIEI 

Str.Corneliu Coposu, nr.3, Fax: 0262/315529Tel. 0262/316141,  
Email:Admin.SMMMAFMX01.MM@mfinante.ro  

 
Program audiente 
Luni 14:00 - 16:00 

 
 
                              SERVICIUL FISCAL ORASENESC TG.LĂPUŞ  

       Str. Doinei, nr.5, fax 0262/385626 Tel. 0262/384409 
        Email:Admin.TLMMCFNX01.MM@mfinante.  

                     Program audiente 
                    Luni 14:00 - 16:00  

 
 
                                 SERVICIUL FISCAL ORASENESC VIŞEU DE SUS  

 

                   Str. 22 Decembrie, nr.6,  fax 0262/353600 Tel. 0262/35273
                      Email:Admin.VSMMCFNX01.CJ@mfinante.  

 

                              Program audiente 
                             Luni 14:00 - 16:00  
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                  5. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj 
  - număr total contribuabili administraţi –102.437 (22.171 cu certificat de 
înregistrare fiscală şi 80.266 administraţi pe baza de CNP ) 
  - număr total personal - 287 
  - număr localităţi arondate – 36 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
                          mail: FinantePublice.Salaj@mfinante.ro 

  - număr total contribuabili administraţi – 95.892 (26.747 cu certificat de 
înregistrare fiscală şi 69.145 administraţi pe baza de CNP ) 
  - număr total personal - 370 
  - număr localităţi arondate – 64  
 
 
 

 
Program audiente 
Marti: 10:00 - 12:00 
 
 

Sef administratie 
Dl. LAURENTIU BUTIRI 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
intregii activitati a administratiei judetene 

Coordoneaza direct structurile: 
Colectare contribuabili mici 

Colectare contribuabili mijlocii 
Inspectie fiscala contribuabili mici 

Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
Serviciile/compartimentele independente 

Servicii fiscale orasenesti 
 

Program audiente 
Joi: 14:00 – 16:00 

 
Sef administratie adjunct – colectare 

Dl. CORNEL MAGYAR 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 

activitatii de colectare 
Coordoneaza structurile: 

Reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ 
Reg. Contribuabili si decl. fiscale PF 

Evidenta platitori PJ si PF 
Colectare si executare silita PJ si PF 

Servicii pentru contribuabili 
Valorificare bunuri 

 
  

 
 
 
 
 

 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Sălaj 
Zalau, Piaţa Iuliu Maniu nr. 15; 

Tel: 0260- 662309 
  Fax: 0260-610249 
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Program audiente 
Luni: 10:00 - 12:00 

Sef administratie adjunct – inspectie fiscala 
D-na MIA CSUROS 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de inspectie fiscala 
Coordoneaza structurile: 

Inspectie fiscala persoane juridice 
Inspectie fiscala persoane fizice 

Program audiente  
Miercuri 12:00 - 14:00 
 

Sef administratie adjunct - inspectie fiscala 
Contribuabili mijlocii 

Dl. CRISTIAN MARIAN RACOLTA 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de inspectie fiscala contribuabili mijlocii 

Coordoneaza structurile: 
Programare si analiza Inspectie fiscala contribuabili  

mijlocii 
Serviciu Inspectie Fiscala contribuabili mijlocii 

Program audiente  
Miercuri 12:00 - 14:00 
 

Sef administratie adjunct – colectare 
 Contribuabili mijlocii 

Dl.  DACIAN OLIMPIU COZMA 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 

activitatii de colectare contribuabili mijlocii 
Coordoneaza structurile: 

Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi 
Evidenta pe platitor 

Executare silita 
Program audiente  
Marti 12:00 - 14:00          

Trezorier Sef 
D-na SABINA GHIURCA 

Raspunde de organizarea si conducerea activitatii de 
trezorerie 

Coordoneaza structurile: 
Serviciu  Incasarea si Evidenta Veniturilor Bugetare 

Serviciu Verificarea si Decontarea Cheltuielilor Publice 
Serviciu Contabilitatea Trezoreriei Statului 

Serviciu Decontari, Operatiuni cu Numerar si  Produse 
Electronice 

Biroul Indrumarea si Verificarea Activitatii 
Trezoreriilor Locale 

     
                                                             
                                                   Purtator de cuvant 
                                                 Gheorghina Bicazan 
                               raspunde de transmiterea informatiilor de interes  
                               public si asigura comunicarea in baza Legii 544/2001 
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                          Unitati fiscale ale AJFP SALAJ 

  

 
             SERVICIUL FISCAL ORASENESC SIMLEU SILVANIEI 
 

Str.1 Decembrie 1918 nr.23, Fax: 0260/679306Tel. 0260/679307,        
Email: Ramona.Curea.SJ@mfinante.ro 

                                      Program audiente 
                                      Marti 10:00 - 12:00 
 
                    SERVICIUL FISCAL ORASENESC JIBOU 

 

          Str. 1 Decembrie 1918, nr.4,Tel/ Fax:0260/644315;/641496, 
                           Email:Ioan.Rus.SJ@mfinante.ro 

                                        Program audiente 
                                        Joi 10:00 - 12:00 

 
SERVICIUL FISCAL ORASENESC CEHU SILVANIEI 
P-ta Trandafirilor nr.37, Tel/Fax 0260/650888                        
Email:Edmund.Nagy.SJ@mfinante.ro 
  

                           Program audiente 
                             Joi 11:00 - 13:00 

 
 
 
  6. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu – Mare 
 

 
 
 
                 P-ţa Romana nr. 3-5, tel 0261.768770 fax 0261.732115 
                                    mail:Admin.SMSMJUDX01.sm@mfinante.ro 
 
 
Program audiente 
Miercuri  12:00 - 14:00 
 

Sef administratie 
D-na Luminita Alina Albu 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
intregi activitati a administratiei judetene 

Coordoneaza direct structurile: 
Colectare contribuabili mici 

Colectare contribuabili mijloci 
Inspectie fiscala contribuabili mici 

Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
Serviciile/compartimentele independente 
Servicii fiscale municipale si orasenesti 

 
  

 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Satu-Mare 
Satu-Mare, Piaţa Romană nr, 3-5 

Tel: 0261-807059 
Fax:0261-732115 
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Program audiente 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Program audiente 
  Marti 10 - 12 

Sef administratie adjunct – colectare 
Vacant 

 
Raspunde de organizarea, conducerea si controlul     
activitatii de colectare 
 
            Coordoneaza structurile:  
Reg. contribuabili, decl. fiscale si bilanturi PJ 
Reg. Contribuabili si decl. fiscale PF 
Evidenta platitori PJ si PF 
Colectare si executare silita PJ si PF 
Servicii pentru contribuabili 
Cazier fiscal 
Evitarea dublei impuneri si acorduri fiscale intenationale 
Monitorizare a colectarii veniturilor bugetare 
Valorificare bunuri 
 

Sef administratie adjunct – inspectie fiscala 
d-na Vidrean Eleonora 

Raspunde de organizarea, conducerea si controlul 
activitatii de inspectie fiscala 
Coordoneaza structurile:  
Inspectie fiscala persoane juridice 
Inspectie fiscala persoane fizice  

 
                                                             Sef administratie adjunct - inspectie fiscala  
Program audiente                                                 Contribuabili mijlocii 
Joi 14:00 - 16:00                                                       Dl. Maier Dan  
                                                          Raspunde de organizarea, conducerea si controlul                   
                                                  activitatii de inspectie fiscala contribuabili mijlocii  
                                                                        Coordoneaza structurile:  
                                                      Programare si analiza Inspectie fiscala contribuabili mijlocii 
 
                                                                    Sef administratie adjunct - colectare             
Program audiente                                                       Contribuabili mijlocii 
Luni 14:00 - 16:00                                                      Dl. FILIP DARIUS  
                                                            Raspunde de organizarea, conducerea si controlul            
                                                              activitatii de colectare contribuabili mijlocii 
                                                                             Coordoneaza structurile:  
       Registru contribuabili, decl. fiscale si bilanturi  
        Evidenta pe platitor 
            Executare silita 
          Servicii pentru contribuabili 
 

 
          
 
                                     Unitati fiscale ale AJFP SATU MARE  

  
 
                                        SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL CAREI 
                                    Str. Republicii nr.20, Tel si Fax: 0261.864042 
                                    Email:Admin.CRSMAFMX01.SM@mfinante.ro 

 
 
                                                          Program audiente 
                                                          Luni 14:00 - 16:00 
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                                SERVICIUL FISCAL ORASENESC NEGRESTI OAS 
                             Str. Victoriei nr. 109, Fax 0261/854691Tel. 0261.854111                      
                                       Email:Admin.NGSMAFSX01.SM@mfinante.ro 
 
                                                             Program audiente 
                                                             Luni 14:00 - 16:00 
                                      SERVICIUL FISCAL ORASENESC TASNAD 

 

         Str. Lacrimioarelor nr.57, Fax. 0261/825990 Tel. 0261/827100, 825672, 827010
                                     Email:Admin.TSSMCFNX01.SM@mfinante.ro 

                                                                Program audiente 
                                                              Luni 14:00 - 16:00  

 
 

 

 

 
 
 
 
                                                     

  INFORMATIILE DE INTERES  PUBLIC  

                                        Sunt publicate din oficiu.  
         La cerere, sint asigurate de conducere si Purtatorul de cuvant. 
 
                                                              PURTATORUL DE CUVANT   
                                                      este dl. Gligor Gavris                                                                                                
            Gligor.Gavris.CJ@mfinante.ro 

 

                                                   REGLEMENTARILE  
                 de baza privind liberul acces la informatiile de interes public sunt: 

• Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 19. 
• Constitutia Romaniei, art. 31. 
• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 
• Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001. 

 

 

 

 
Direcţia Regională Vamală 

Cluj-Napoca 
Cluj-Napoca, Str.Traian-Vuia nr. 157 

Tel: 0264-426317 
Fax:0264-415318 
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                    ADMINISTRATIILE JUDETENE a FINANTELOR PUBLICE   

asigura accesul la informatiile de interes public care privesc activitatile institutiei sau rezulta din 
activitatea acesteia, mai putin informatiile exceptate prin acte normative. 

INFORMATII EXCEPTATE                                                        
          DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE 

   LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
          EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001. 
ART. 12 

− (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele 
informatii:  

− c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea 
acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; 

− d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
− e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca 

se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în 
pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei 
efectuate sau în curs de desfasurare; 

− f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce 
atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre 
partile implicate în proces; 

− g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. 
− (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând 

categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin 
astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea 
informatiilor. 

ART. 13 
Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie 
publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes 
public. 
ART. 14 

2. (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de 
interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii 
publice. 

3. (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice 
decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care 
are acces la acele informatii. 
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ORDONANTA Nr. 92 din 24 decembrie 2003 republicat privind Codul de procedura fiscala 

TITLUL I - CAP. 1 - ART. 11        

                                                           Secretul fiscal 

• (1) Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin 
aceasta calitate, sunt obligati, în conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiilor 
pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. 

• (2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului 
general consolidat pot fi transmise numai:  

o a) autoritatilor publice, în scopul îndeplinirii obligatiilor prevazute de lege; 
o b) autoritatilor fiscale ale altor tari, în conditii de reciprocitate în baza unor 

conventii; 
o c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii; 
o d) în alte cazuri prevazute de lege. 

• (3) Autoritatea care primeste informatii fiscale este obligata sa pastreze secretul asupra 
informatiilor primite. 

• (3^1) Este permisă transmiterea informaţiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), 
inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil: 

o a) contribuabilului insusi; 
o b) succesorilor acestuia. 

• (3^2) În scopul aplicării prevederilor alin. (2) lit. a), autorităţile publice pot încheia 
protocoale privind schimbul de informaţii. 

• (4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii d 

                                         

                                          SANCTIUNI  PENTRU NERESPECTAREA                                              
     LIBERULUI ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC 

        LEGEA nr. 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 

CAP. 3 Sanctiuni - ART. 21 

• (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii 
publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage 
raspunderea disciplinara a celui vinovat. 

• (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la 
conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la 
luarea la cunostinta de catre persoana lezata. 

• (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, 
raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea 
reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si 
mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

ART. 22 

• (1) In cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, 
prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios 
administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza 
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teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 
30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. 

• (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile 
de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. 

• (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului 
• (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila. 
• (5)Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt 

scutite de taxa de timbru. 
• ecât cele prevazute la alin. (2), în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese 

identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. 
• (4^1) Abrogat. 
• (5) Nerespectarea obligatiei de pastrare a secretului fiscal atrage raspunderea potrivit 

legii.                                                                                

                                                 INFORMATII EXCEPTATE                                                         
          DE LA LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE PUBLICE 

   LEGEA nr 544 din 12 oct. 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
          EMITENT: PARLAMENTUL MONITORUL OFICIAL nr 663 din 23 octombrie 2001. 
ART. 12 

− (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele 
informatii:  

− c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea 
acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii; 

− d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii; 
− e) informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca 

se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun în 
pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane în urma anchetei 
efectuate sau în curs de desfasurare; 

− f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce 
atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre 
partile implicate în proces; 

− g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor. 
− (2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinând 

categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si autoritatilor publice care detin 
astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea 
informatiilor. 

ART. 13 
Informatiile care favorizeaza sau ascund încalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie 
publica nu pot fi incluse în categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes 
public. 
ART. 14 

4. (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de 
interes public numai în masura în care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii 
publice. 

5. (2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autoritatile publice 
decât în temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care 
are acces la acele informatii. 


