ANEXA NR. 5

I. MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI
pentru activităţi specifice Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
şi unităţilor teritoriale subordonate
Nr.
crt.

1

Unitatea

Aparatul propriu
1.1. demnitari şi
asimilaţi
1.2. parc comun
ANAF

Tipul mijlocului de
transport

Numărul maxim
aprobat (bucăţi)

Consumul maxim
de carburant
pentru un
autovehicul
(litri/lună)

- autoturism

6

200

- autoturism

13

150

- autoturisme operative
(supravegheri, însoţiri,
controale, investigaţii)

804

400

- autovehicule pentru
transport de marfă şi de
persoane

60

400

- autovehicule (autoutilitare
pentru depistarea
drogurilor, substanţelor
cu regim special,
prelevări de probe,
transportul câinilor)

60

350

- autoturisme operative
(control, inspecţii –
unitate nucleară)

9

300

- autospeciale laborator
mobil pentru control
vamal cu raze X şi raze
gamma

14

4500

- ambarcaţiuni fluviale
(şalupe pentru patrulare,
control şi supraveghere
vamală)

10

80 l/oră pentru
maximum 60 de
ore/lună
100 l/oră pentru
maximum 60 de
ore/lună

- ambarcaţiuni fluviale:
• cu o capacitate de 4
locuri plus echipaj
• cu o capacitate de 8 10 locuri plus echipaj

3

2

800
litri/ambarcaţiune

1

1000
litri/ambarcaţiune

1.3. Direcţia
generală de
administrare a
marilor contribuabili

2

3

Administraţiile
financiare judeţene

- autoturisme

30

350

- autoturism

- câte 12 pentru
fiecare AFJ şi a
municipiului
Bucureşti

500

- autoturism

- câte 5 pentru
fiecare AFJ

450

- autoturism

- câte unul pentru
fiecare AFJ şi
două pentru AF a
municipiului
Bucureşti

450

- autovehicul pentru
transport de valori la
trezorerie

- câte unul pentru
fiecare AFJ şi
două pentru AF a
municipiului
Bucureşti

600

- autovehicul pentru
transport de marfă

- câte două pentru
fiecare AFJ Arad,
Bihor, Constanţa,
Timiş respectiv
AF a municipiului
Bucureşti şi câte
unul pentru
celelalte AFJ
- câte două pentru
fiecare unitate

450

- câte unul pentru
fiecare
administraţie a
finanţelor publice
de sector

450

- câte unul pentru
fiecare unitate care
are în structură
activitate de
trezorerie

600

- câte unul pentru
fiecare unitate

400

- autoturism
Administraţiile
finanţelor publice
municipale şi
- autoturism
orăşeneşti din
municipiile şi
oraşele cu peste
50.000 de locuitori şi
din sectoarele
municipiului
- autovehicul pentru
Bucureşti
transport de valori la
trezorerie

- autovehicul pentru
transport de marfă

300

4

5

6
7

Administraţiile
finanţelor publice
pentru contribuabili
mijlocii
Administraţiile
finanţelor publice
municipale şi
orăşeneşti din
municipii şi oraşe,
altele decât cele
prevăzute la pct. 3

- autoturism

- câte unul pentru
fiecare unitate

400

- autoturism

- câte unul pentru
fiecare unitate care
are în structură
activitate de
trezorerie

450

- autovehicul pentru
transport valori la trezorerie

- câte unul pentru
fiecare unitate care
are în structură
activitate de
trezorerie

600

Birouri vamale din
aeroporturile
internaţionale
Birouri vamale de
frontieră

- autoturisme operative
(control pistă)

13

150

- autoturisme operative
pentru transport de valori, de
bunuri confiscate, al
personalului operativ,
supraveghere porturi, zone
libere)
- autovehicule operative
pentru birourile vamale cu
puncte vamale între 5 – 90
km faţă de localitatea de
reşedinţă (transport de
valori, de bunuri confiscate,
al personalului operativ
- autospeciale dezapezire,
curatenie, birouri vamale de
frontiera

22

900

22

300

9

350

II. CÂINI
Pentru activităţi specifice domeniului vamal (antidrog şi produse cu regim special)
numărul maxim de câîni este de 60.

NOTĂ:
Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul
consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în
raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.

