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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
                         CARA�-SEVERIN 
COMPARTIMENTUL SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 
 
 

DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  SRL, înregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice a Municipiului   sub nr. 
 
 
 
 
  
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, s-au constatat urmãtoarele: 
 
 I. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� acesorii afrente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr.  din .2006 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
organele fiscale au stabilit dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente obliga�iilor fiscale din 
anii preceden�i. 
 
 II. Petentul, în contesta�ia formulatã, mentioneazã doar ”cã prin adresa nr. a solicitat 
situa�ia financiar� a societ��ii prin care s-a confirmat c� pe numele societ��ii nu exist� 
datorii”. 
 
 Referitor la îndeplinirea condi�iilor de procedur� reglementate de art. 175 �i 176 din 
OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 
 În ceea ce prive�te obiectul contesta�iei petentul nu precizeaz�  cuantumul sumei 
totale contestate, individualizat� pe feluri de impozite �i accesorii, conform art.176, alin(1), 
lit.(b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�. 
 De asemenea, în contesta�ie nu sunt men�ionate motivele de fapt �i de drept conform 
art.176 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� . 
 Petentul nu prezint�  alte dovezi pe care  î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
  Având în vedere cele de mai sus, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Cara�-Severin prin adresa nr. a solicitat completarea contesta�iei cu obiectul contesta�iei, 
motivele de fapt �i de drept, percum si alte dovezi pe care î�i întemeiaz� contesta�ia, 
conform Ordinului nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura republicat�, pct.2.2. 

 
 Adresa nr.  a fost primit� de c�tre contestator în data de 26.01.2007, confirmarea de 
primire a adresei precizate fiind anexat� la dosarul cauzei. 
 
 III. Luând în considerare documentele existente la dosarul contesta�iei, precum �i 
actele normative în vigoare, se re�in urmãtoarele : 
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 Cauza supusã solutionarii este dacã petenta datoreazã accesoriile stabilite de 
organele fiscale, în condi�iile în care aceasta nu a precizat obiectul contesta�iei, 
cuantumul sumei contestate, motivele de fapt si de drept, precum si dovezile pe care 
se întemeiazã contesta�ia, de�i a fost informatã cu privire la obliga�ia prezentãrii 
acestora. 
 
 În fapt, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului , 
prin Deciziile referitoare la obligatiile de platã accesorii aferente obligatiilor fiscale din anii 
preceden�i, au stabilit dobânzi �i penalitãti de întârziere la platã pentru obligatiile fiscale din 
anii preceden�i.  
 
 În drept, sunt aplicabile prevederile O.G.nr.92/2003, privind Codul de procedurã 
fiscalã republicatã, care precizeazã: 
  
 “ART. 176, alin.(1) 
 
Contesta�ia se formuleazã în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt si de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiazã; 
 
 (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i mãsurile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de creantã sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia 
contesta�iei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal”. 
 
 “ART. 183 
 Solutionarea contestatiei 
(1) În solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt si de drept care 
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face în raport de 
sustinerile pãrtilor, de dispozitile legale invocate de acestea �i de documentele existente la 
dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face în limitele sesizãrii “. 
  
 Totodatã, conform prevederilor pct. 2.1, pct. 2.4 �i pct. 2.5 din Ordinului presedintelui 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã 
fiscalã, republicatã: 
 
 2.1. În situa�ia în care contestatorul precizeazã cã obiectul contesta�iei îl formeaz� 
actul administrativ atacat, fãrã însã a men�iona, înãuntrul termenului acordat de organul de 
solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizatã pe feluri de impozite, taxe, 
datorie vamalã, contribu�ii, precum �i accesorii ale acestora, sau mãsurile pe care le 
contestã, contesta�ia se considerã formulatã împotriva întregului act administrativ fiscal. 
 2.4. 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. 
 2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solutionare va solicita contestatorului, pe 
bazã de scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile 
de la data comunicãrii acesteia, a motivelor de fapt �i de drept, sub sanctiunea respingerii 
contestatiei ca nemotivatã. 
 
 



 3 

 Având în vedere cele de mai sus, faptul c� petentul nu  a r�spuns  solicit�rii  Direc�iei 
Generele a Finan�elor Publice de completare a contesta�iei, contesta�ia urmeaz� a se 
respinge. 
 
  Pentru considerentele arãtate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 176 
alin.(1), 183(1) �i art. 185 din O. G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, 
republicatã, �i pct. 2.1, pct. 2.4, pct. 2.5 �i 12.1 din Ordinului presedintelui Agentiei Nationale 
de Administrare Fiscalã nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, se 
 
  
 

D E C I D E 
 
 
 

 Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulatã de S.C S.R.L  
  
 
 
 

   


