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DOSAR NR. x/x/2012 
Cod operator 2896 

SENTIN�A NR. 957 
�edin�a public� din 
10.09.2012 

 
PRE�EDINTE: x  GREFIER: x 

formulat� de reclamanta Geheral� a Finan�elor Publice 
 
 
S-a luat în examinare ac�iunea în contencios administrativ S.C. x 

S.R.L., în contradictoriu cu pârâta Direc�ia x, având ca obiect contesta�ie 
act administrativ fisc 

La apelul nominal f�cut în �edin�� public�, se constat� lipsa) 
p�r�ilor. 
Procedura de citare este legal îndeplinit�. 

de c�tre grefierul de în pronun�are asupra 
Dup� deschiderea dezbaterilor, expunerea referatului cauze» 

�edin��, verificarea actelor �i lucr�rilor de la dosar, instan�a râijnâne 
excep�iei de netimbrare a ac�iunii. 

 
TRIBUNALUL 

de 13.08.2012, sub nr. de chemat în judecat� pârâta instan�ei ca, prin 
hot�rârea 
 
Deliberând asupra ac�iunii de fa��, constat� urm�toarele: Prin cererea 
înregistrata pe rolul acestei instan�e la data dosar x/x/2012, reclamanta 
S.C. x S.R.L. Direc�ia General� a Finan�elor Publice x, solicitând .
  
ce o va pronun�a, s� dispun� anularea în parte a Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare nr. x/18.05.2012, a Deciziei privind 
nemodificarea bazei de impunere, a Deciziei nr. x/13.07.2012 �i a 
Raportului (le inspec�ie fiscal� nr. x/18.05.2012, ca nelegale �i 
netemeinice, precum �i suspsndarea execut�rii actului administrativ 
pân� la solu�ionarea irevocabil� a procesului, cu cheltuieli de judecat�. 

în motivare arat� c�, prin decizia nr. x/18.05.2012 �i prin raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. x/18.05.2012, S.C. x S.R.L. a fost cbligat� la 
obliga�ii fiscale suplimentare, constând în TVA, la care se adaug� 
dobânzi, major�ri �i penalit��i, precum �i impozit pe profit.dobânzi, 
major�ri �i penalit��i, în cuantum total ds x lei. 

Împotriva acestora a formulat contesta�ie, care a fost respins� de 
DGFP x - Serviciul Solu�ionare Contesta�ii prin decizia nrx/13.07.2012. 

In drept, au fost invocate dispozi�iile Codului Fiscal, de Ptocedur� 
Fiscal� �i Legii nr. 554/2004. 

Pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice Caras - Sevt rin nu a 
depus întâmpinare. 
Instan�a, procedând la solu�ionarea cu prioritate a excep�iei 

invocate din oficiu, potrivit dispozi�iilor art. 137 al. I C .  pr. civ., 
re�ine urm�toarele: 

Conform „disP°zi�"lor art. 20 al 1 din" Legea nr. 146/19 S , taxa de 
timbru trebuie pl�tit� anticipat. în situa�ia în care partea nu face dovada 
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pl��ii taxei la înregistrarea ac�iunii, 09.2012 instan�a a pus în ac�iunea 
introductiv� �i iristan��. nr. x/1997, va admite  aceasta trebuie pl�tit� 
pân� la primul termen de judecat�, sub sanc�iunea anul�rii cererii ( al. 
2,3). 

De�i prin cita�ia trimis� pentru termenul de judecata 
in 10 vedere reclamantei s� pl�teasc� suma de 4 lei taxa 
de timbru pentiju 0,3 Iei timbru judiciar, aceasta nu a 
îndeplinit obliga�ia stabilit� de i 

A�a fiind, Tribunalul, în baza disp. Art. 20 al. 3 din 
Lege* excep�ia invocat� din oficiu �i va anula ac�iunea ca 
netimbrat�. 

 
PENTRU ACESTE 

MOTIVE ÎN NUMELE 
LEGII HOT�R��TE: 

C. x S.R.L., x, cu sediul în 

Admite excep�ia de netimbrare a ac�iunii, invocat� din oficiu Anuleaz�, ca 
netimbrat�, ac�iunea formulat� de reclamanta cu sediul în municipiul x, 
str. xnr. x x contradictoriu cu pârâta Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Ca a� municipiul Re�i�a, str. Valea Domanului, nr. 2, jude�ul x Cu 
drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare Pronun�at� în 
�edin�� public�, azi, 10.09. 2012. 

PRE�EDINTE x 
GREFIER x 

 


