
 
 
ROMANIA - Ministerul Economiei si Finantelor  
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
  A JUDETULUI „V” 
 

DECIZIA nr. 12/.2007 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

 „TM”  din „T”com. „P”, jud. „V” 
inregistrata la D.G.F.P. a judetului „V” sub nr. „c”/13.04.2007 

 
 Directia generala a finantelor publice a judetului „V” a fost sesizata de catre 
Judecatoria „B” prin adresa nr. a/2007 din 03.04.2007, asupra contestatiei la 
executare formulata de „TM” , domiciliat in satul „T”com. „P”, judetul „V”, impotriva 
titlului executoriu nr. “T”/2007 emis de catre Administratia finantelor publice „B” 
 Înaintarea dosarului catre Directia generala a finantelor publice a judetului „V” 
a fost dispusa de catre Judecatoria „B” prin sentinta civila nr. „sc”din 22. 03. 2007. 
 Având in vedere sustinerile contestatoarei, sentinta civila nr. „sc”din 
22.03.2007 a Judecatoriei „B”, precum �i actele  normative invocate,  
 cauza supusa solutionarii  este daca Directia generala a finantelor 
publice a judetului „V” are competenta materiala de a solutiona pretentiile 
formulate de „TM”   prin “contestatie la executare”, in conditiile in care, potrivit 
art. 169(4), din Codul de procedura fiscala, republicat, contestatia se depune la 
instanta judecatoreasca competenta �i se judeca in procedura de urgenta. 
 În fapt, „TM”   a formulat “”contestatie la executare” impotriva Titlului 
executoriu nr. “T”/2007 emis de A.F.P. „B” 
 Judecatoria „B”, prin sentinta civila nr. „sc”din 22 martie 2007 a hotarât 
trimiterea dosarului “contestatiei la executare” formulata  de „TM”   la Directia 
generala a finantelor publce a judetului „V” pentru a fi solutionata, urmarindu-se 
procedura instituita prin Titlu IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata in 2005. 
 În drept, potrivit capitolului XI ”Contestatie la executare”, art.169 (4) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata la 
data de 26.09.2005,  “Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca 
competenta �i se judeca in procedura de urgenta.” 
 Având in vedere cele de mai sus, precum �i faptul ca actul atacat reprezinta 
titlul executoriu nr. “T”/2007 emis de AFP „B” pentru debitele declarate �i neachitate 
la temenele scadente de catre asociatia familiala  „TM” , competenta materiala de a 
solutiona contestatia la executare revine instantei judecatore�ti iar prin sentinta civila 
nr. „sc”din 22.03.2007 Judecatoria „B” in mod eronat declina competenta de 
solutionare a contestatiei la executare in favoarea Directiei generale a finantelor 
publice a judetului „V”. 
 De asemenea, potrivit art. 179(1) lit. a) din Codul de procedura fiscala, 
republicat in 2005, precizat in sentinta civla nr. „sc”/22.03.2007, Directia generala a 
finantelor publice a judetului „V” are competenta materiala de solutionare a 
contestatiilor numai pentru contestatiile formulate impotriva deciziilor de 
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
precum �i a titlurilor de creanta privind datoria vamala �i nu solutionarea 
contestatiilor la executare. 



 În consecinta, Directia generala a finantelor publice a judetului „V” prin biroul 
Solutinare contestatii nu are competenta materiala de a se investi cu 
solutionarea“contestatiei la executare” formulata de  „TM”  din satul „T”com. „P”, 
judetul „V”, impotriva titlului executoriu nr. “T”/2007 prin urmare, opinam ca 
Judecatoria „B” este competenta sa solutionaze contestatia la executare in 
conformitate cu prevederile art. 169(4) din Codul de procedura fiscala, republicat in 
2005. 
 Pentru considerentele retinute �i in temeiul prevederilor actelor normative 
mentionate in continutul deciziei coroborate cu art. 187 din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2005, se 
 

D E C I D E: 
 
 Declina competenta de solutionare a contestatiei la executare formulata de 
„TM”  din satul „T”com. „P”, judetul „V”, impotriva titlului executoriu nr. 129 din 
29.01.2007, emis de Administratia finantelor publice „B”, in favoarea Judecatoriei „B” 
 Constata ivit  conflict negativ de competenta �i înnainteaza cauza la Tribunalul 
„V” pentru solutionareaconflictului negativ.  
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