
Anexa nr. 5 
(Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013) 

 

I. Mijloace de transport pentru activităŃi specifice ale AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală 

Nr. 
crt. 

Unitatea  Tipul mijlocului de transport 
Numărul maxim aprobat 

(bucăŃi) 

1. AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală - aparat propriu 

  

1.1. parc auto 
demnitari, înalŃi 
funcŃionari publici 
şi asimilaŃi 

(1) autoturism*) 5 

  1.2. parc comun  (1) autoturism*) 4 
    (2) autoturism 5 
    (3) autoturism operativ**)   40 
    (4) autovehicul transport marfă  1 

    
(5) autovehicul transport persoane 
(asigurare transport delegaŃii) 

1 

 1.3. DirecŃia 
generală executări 
silite cazuri 
speciale 

(1) autoturism operativ 75 
 (2) autovehicul transport marfă 10 

 (3) platformă transport autovehicule 8 

2. DirecŃia generală antifraudă fiscală 

 
 

(1) autoturism operativ pentru 
acŃiunile de prevenire şi combatere a 
actelor şi faptelor de evaziune fiscală, 
fraudă fiscală şi vamală 

483 

(2) autovehicul transport marfă și 
persoane (deplasări operative) 

146 

(3) autovehicul transport persoane 
(asigurare transport echipe operative) 

3 

  
(4) ambarcaŃiuni fluviale (4 locuri + 
echipaj) 

1 

    
(5) ambarcaŃiuni fluviale (8/10 locuri 
+ echipaj) 

1 

3. DirecŃiile generale regionale ale finanŃelor publice   

  
3.1.DirecŃiile 
generale regionale 
- structuri de 
administrare 
fiscală şi 
trezorerie 

(1) autoturism 555 

  (2) autovehicul transport marfă  80 

  
(3) autovehicul transport valori la 
trezorerie 

59 

  
(4) şalupă pentru control (judeŃul 
Tulcea) 

1 

4. DirecŃia generală de administrare a marilor contribuabili 

 4.1. parc comun (1) autoturism*) 3 

  (2) autoturism operativ***) 22 

 
*) Numărul autoturismelor este reglementat prin OrdonanŃa Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităŃile administraŃiei publice şi instituŃiile 
publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
**) Cele 40 autoturisme se repartizează direcŃiilor/direcŃiilor generale din cadrul AgenŃiei 



NaŃionale de Administrare Fiscală - aparat propriu numai prin ordin al preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală şi vor fi conduse numai de persoanele nominalizate în baza 
aceluiaşi ordin. 
***) Cele 22 autoturisme se repartizează direcŃiilor/serviciilor din cadrul DirecŃiei generale de 
administrare a marilor contribuabili numai prin decizie a directorului general al DirecŃiei 
generale de administrare a marilor contribuabili şi vor fi conduse numai de persoanele 
nominalizate prin această decizie. 
 
 
  

        

NOTE: 

1. Repartizarea, redistribuirea şi modul de utilizare al mijloacelor de transport repartizate 
structurilor din cadrul AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală - aparat propriu şi structurilor 
subordonate, se aprobă prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. 

2. Mijloacele de transport din dotarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală pot fi conduse 
de salariaŃii care au prevăzută această activitate prin fişa postului sau de demnitari şi de alte 
categorii de salariaŃi, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizaŃi în baza ordinului 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală. 

3. După finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au îndeplinit 
toate condiŃiile de casare, pot fi achiziŃionate mijloace de transport noi, astfel încât totalul 
autovehiculelor din parc să nu depăşească numărul total aprobat. 
 

 


