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D E C I Z I E  NR. 486/239/19.03.2014 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. X 

înregistrat� la Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub 
nr.X/11.02.2014 

 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin – Colectare - Compartiment Eviden�� pe Pl�titori Persoane Fizice 
prin adresa nr.X/05.02.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.X/11.02.2014, 
asupra contesta�iei formulat� de dl. X, CNP X, cu domiciliul în X, str. X nr.X, jud. X.      
  

 Dl. X formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.X/31.12.2013, pentru suma de X lei reprezentând dobânzi de întârziere 
aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente �i  persoanele care nu realizeaz� venituri.  
 

  Având în vedere c� la dosarul cauzei nu se afl� confirmarea de primire a deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, contestat� (organele fiscale precizeaz� c� la 
data prezentei, în baza de date a aplica�iei informatice  SAIVEN 10g – GOTICA nu a 
sosit lotul referitor la comunicarea deciziilor transmise prin UIR Ramnicu Vâlcea în data 
de 31.12.2013) contesta�ia se consider� depus� în termenul legal potrivit pct. 3.9. din 
Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin OPANAF nr. 450/2013. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 alin. 
(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat�. 

   
 I. Prin contesta�ia formulat� dl. X  se îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii nr.X/31.12.2013, privind calculul accesoriilor aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� 
venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, ar�tând c� 
prin anexa la aceast� decizie i se comunic� c� are de achitat o dobând� la suma de X  „ 
( lei, Euro, $, etc.)”. 

Prin contesta�ia formulat�, dl. X  solicit� a se comunica: 
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 Direc�ia General� Regional�  
 a Finan�elor Publice Timi�oara  
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Bd.Gheorghe Laz�r nr.9 B  
300081 Timi�oara    
Tel :  +0256 499 334 
Fax : +0256 499 332 
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- ce reprezint� aceast� sum�, 
- perioada care a stat la baza calculului sumei, 
- la ce se refer�: persoan� fizic�, S.R.L. sau A.F. etc. 

În concluzie solicit� baza de calcul a sumei de „ X ? “ din care s� rezulte clar 
perioada la care se  refer�, este vorba de un SRL, A.F., persoan� fizic� etc. , 
men�ionând c� în func�ie de r�spunsul la aceste solicit�ri se va conforma. 

De asemenea, în contesta�ia formulat� precizeaz� faptul c�, întrucât  decizia nu 
are semn�tur�, �tampil�, data semn�turii, consider� aceast� decizie ca o ciorn�.  
 
  II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.X/31.12.2013, emis� 
de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin, în sarcina dl. X  au fost 
stabilite accesorii de plat� în sum� de X lei aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente, 
calculate pentru perioada 25.10.2013-31.12.2013.  
          Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X/31.12.2013,  a fost emis� 
în temeiul prevederile art.88 lit.c), �i art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, sus�inerile contestatorului, 
reglement�rile legale în vigoare pentru perioada analizat� �i documentele existente la 
dosarul cauzei, se re�in urm�toarele: 

 
 Referitor la accesoriile de plat� în sum� de X lei stabilite prin Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii nr. X/31.12.2013, emis� de Administra�ia Jude�ean� a 
Finan�elor Publice Cara�-Severin,   

cauza supus� solu�ion�rii este dac� contestatorul datoreaz� accesoriile 
stabilite prin decizia sus men�ionat�, în condi�iile în care în sus�inerea cauzei nu 
aduce niciun argument de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe 
baza de dispozi�ii legale. 

 
În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X/31.12.2013, 

organele fiscale au stabilit în sarcina dl. X dobânzi de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din 
activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri,  în sum� de X lei 

Potrivit anexei la Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
X/31.12.2013, contestat�, dobânzile de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, în sum� de X lei au fost 
calculate pentru perioada 25.10.2013-31.12.2013 la un debit de X lei reprezentând 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� de persoanele care realizeaz� 
venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri, 
individualizat în documentul CASS X/28.02.2012. 

Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.X/31.12.2013, emis� de 
Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin a fost editat� prin sistemul 
informatic fiind valabil� f�r� semn�tura �i �tampila organului emitent, îndeplinind 
cerin�ele aplicabile actelor administrative �i procedurale, potrivit art. 1 din O.M.F.P.nr. 
1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiv� unor acte 
administrative �i procedurale. 

 
 Debitul  în sum� de de X lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
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persoanele care nu realizeaz� venituri, neachitat în termenul legal, a fost preluat 
informatic de la Casa Jude�ean� de Asigur�ri de S�n�tate Cara�-Severin, urmare a 
ordinului comun încheiat între Ministerul Finan�elor Publice �i Ministerul S�n�t��ii. 

 La dosarul cauzei, se afl� anexat� în copie „Situa�ia contribu�iilor declarate, 
încasate �i restante �i a major�rilor calculate, încasate �i restante” emis� de Casa de 
Asigur�ri de S�n�tate Cara�-Severin pentru dl. X, editat� la 30.06.2012, transmis� 
organelor fiscale, potrivit art. V alin.(1) �i alin.(4) din O.U.G. nr.125/2011 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.  

Potrivit, Situa�iei analitice debite pl��i solduri, editat� la data de 05.02.2014 de 
organele fiscale, debitul în sum� de X lei reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale 
de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri, figureaz� neachitat de c�tre dl. X .   

 
Prin contesta�ia formulat�, dl. X, în sus�inerea cauzei nu aduce niciun argument 

de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale. 
  

În drept, sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) �i art. 213 alin.(1) �i alin.(5) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�:   
    „Art. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan� 
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.  
 
   Art. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de 
drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face 
în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în 
limitele sesiz�rii. 
    (…) 
    (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu 
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”  
 

De asemenea, sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din Ordinul nr.450/2013 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� 
fiscal�, care precizeaz�: 
     „2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 
  
 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, prin contesta�ia formulat� 
contestatorul trebuie s� precizeze atât motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile 
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pe care se întemeiaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se substitui 
contestatorului cu privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act 
administrativ fiscal. 
 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 
sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un imperativ 
al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii administrative de 
atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contesta�iei. 
 

În cazul în spe��, se re�ine c� dl. X  nu aduce în sus�inerea cauzei niciun 
argument de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baza de dispozi�ii 
legale, care s� combat� modul de determinare al dobânzilor de întârziere calculate în 
cuantum de X lei aferente debitului de X lei reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale 
de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoane care nu realizeaz� venituri, accesorii de plat� calulate pentru perioada 
25.10.2013 - 31.12.2012, în baza prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede:  
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, 
se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 

 
Totodat�, prevederile pct.11.1. din Ordinul nr.450/2013 privind aprobarea 

Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz� 
urm�toarele: 
   “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    […] 
   b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i de 
drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii; […]”.  
 
 Având în vedere cele ar�tate mai sus, organele de solu�ionare nu se pot substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat suma de 
X lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoane care nu realizeaz� venituri, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. X/31.12.2013, emis� de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin, motiv pentru care contesta�ia formulat� de dl. X  se va respinge ca 
nemotivat�.  

 
Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 

normative invocate în prezenta decizie, a art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
baza referatului nr.                  , se: 
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D E C I D E 
 
 

 
Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de dl. X împotriva Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.X/31.12.2013, emis� de Administra�ia 
Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin, pentru suma de  X lei reprezentând 
dobânzi de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de 
persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu 
realizeaz� venituri.  
 

                    Prezenta decizie se comunic� la: 
                                         -  dl. X   
                                         -  Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor Publice Cara�-Severin                                                
                                   

 
Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 

potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 

 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 
 

              
 
 


