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                                        DECIZIA  NR. 13 

                                         DIN  23.01.2013 
 

Privind: solu�ionarea contesta�iei formulata de .... cu domiciliul in localitatea 
Bordesti, jud. Vrancea, depusa si inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice 

Vrancea sub nr. ..../08.01.2013. 
 

 
 
 

   Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de X cu domiciliul 
in localitatea Bordesti, jud. Vrancea (sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedura fiind la Cabinet Avocat X din Focsani, strada Maior Gheorghe Pastia nr. 7, 
bloc 6, ap 1), prin contestatia depusa si inregistrata la Directia Generala a Finantelor 
Publice Vrancea sub nr. ..../08.01.2013 – asupra masurii de virare la bugetul statului a 
sumei de … lei reprezentand contravaloare taxa pe poluare pentru autovehicule stabilita 
prin decizia  nr. ……../5354 din 10.07.2008. 

La dosarul cauzei a fost depusa imputernicirea avocatiala seria A nr 052683 
/04.01.2013 emisa de avocatul X. 
           Referitor la termenul de depunere a contestatiei se retin urmatoarele aspecte 
:decizia nr. …../…… a fost emisa la data de 10.07.2008 si primita de petent la data de 
11.07.2008 (conform semnaturii de primire de pe document) iar contestatia a fost 
depusa la Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea  in data de 08.01.2013, fiind 
inregistrata sub nr ....... 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.206 
si art.209, alin.(1),lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala a 
Finantelor Publice Vrancea este legal investita sa se pronunte asupra contestatiei. 
               Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor Publice 
Vrancea, prin Biroul Solutionarea Contestatiilor, se poate investi cu solutionarea pe fond 
a cauzei, in conditiile in care contestatia nu a fost depusa in termenul legal de exercitare 
a caii administrative de atac. 
  
           

��������	���
���������������������������
����������������������������
��
���������������������������
���
����
����
������
����������

B-dul Independentei, nr.24. 
Focsani, Vrancea 
Tel: +0237 236 600 
Fax: +0237 217 266 
e-mail: 
Admin.FCVNJUDX01.VN@mfinante.ro 
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IN FAPT, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privind 

depunerea în termen a contesta�iei, rezult� faptul c� decizia nr. .../...../10.07.2008 a fost 
adusa la cunostinta petentului la data de 11.07.2008 (conform semnaturii de primire de 
pe document) iar contestatia a fost depusa si inregistrata la Directia Generala a 
Finantelor Publice Vrancea sub nr.  .../08.01.2013, la  ....  de zile de la data comunicarii. 
 Cu adresa nr. 1055/18.01.2013 se primeste de la Administratia Finantelor Publice 
a Municipiului Focsani referatul in care se face mentiunea : „contestatia nu a fost depusa 
in termenul legal”. 

IN DREPT, sunt incidente spetei prevederile : 
               Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

-art. 207(1) : “Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.” 

-art. 68 :„Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i îndeplinirea 
obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte dispozi�ii legale 
aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune altfel, se calculeaz� potrivit 
dispozi�iilor Codului de procedur� civil�.” 
               Codul de procedura civila  

-art. 101: „Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. Termenele statornicite pe ore încep 
s� curg� de la miezul nop�ii zilei urm�toare. Termenele statornicite pe ani, luni sau 
s�pt�mâni se sfâr�esc în ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de 
plecare.Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te într-o lun� care 
nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urm� a lunii. Termenul care 
se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este suspendat, se va 
prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru urm�toare.” ;   

-art. 102 : „ Termenele încep s� curg� de la data comunic�rii actelor de 
procedur� dac� legea nu dispune altfel.” 

Aceleasi dispozitii se regasesc si la pct.3.10 din Ordinul nr.2137/2011 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
              IN SPETA, se re�ine c� termenul de depunere a contesta�iei prev�zut de 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, are un caracter imperativ �i începe s� curg� de la 
data la care petentul a luat cuno�tin�� de actul administrativ atacat, respectiv de la data 
comunic�rii deciziei privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Din datele existente la dosarul cauzei reiese c� petentul a depus contesta�ia 
formulat� împotriva deciziei nr 2/5354/10.07.2008, de care a luat cuno�tin�� la data de  
.....  -  dupa ...e zile de la data comunicarii, respectiv la data de .... ; au fost incalcate 
astfel dispozi�iile imperative referitoare la termenul de depunere a contestatiei (30 de zile 
de la data comunicarii deciziei), prev�zut de art. 207 (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

In raport cu prevederile legale citate mai sus, rezult� c� petentul avea 
posibilitatea s� depun� contesta�ia la organul emitent al deciziei de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule atacat�, pân� la data de 11.08.2008  inclusiv.   
  Întrucât petentul nu a respectat condi�iile procedurale impuse de Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, dep��ind 
termenul de contestare de 30 de zile, acesta a dec�zut din dreptul de a-i fi solu�ionat� 
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pe fond contesta�ia, potrivit art. 217 (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicata 
privind Codul de procedura fiscala care prevede c�: “Dac� organul de solu�ionare 
competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� 
f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei”, coroborat cu pct. 12.1 lit. a) din Ordinul 
nr.2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,care precizeaz� :“Contesta�ia poate fi respins� ca: a) nedepus� 
la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste termenul prev�zut de prezenta 
lege;”  

    Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art.217, 
alin(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu pct.12.1, lit.a) din 
Ordinul nr. 2137/2011, se  
 
                         DECIDE :  

 
 

Respingerea contestatiei ca fiind nedepusa in termen pentru suma de ... lei, 
reprezentand contravaloare taxa pe poluare pentru autovehicule, stabilita de catre 
reprezentantii Administratiei Finantelor Publice Comunala Focsani 2, prin decizia nr. 
..../......... din data de 10.07.2008. 

     Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 
6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale . 

 
 
                  


