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    D E C I Z I A 

 
Nr.  179  din  .....2011 

 
 

Privind: solu Ńionarea cererii (contesta Ńiei) formulat ă de D-l ….., domiciliat în 
com. ….., judetul Teleorman, cerere înregistrat ă la D.G.F.P. Teleorman sub nr. 
…../…..2011. 

 
 
Prin cererea înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 

Teleorman sub nr. …../…..2011, dl. ….. domiciliat în com. ….., judeŃul Teleorman, 
solicită restituirea sumei de ….. lei, achitată cu ChitanŃa nr. ….. din data de …..2008. 

În temeiul prevederilor pct – lor 3.2, respectiv 3.4 – 3.7 din Ordinul Preşedintelui 
A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
organele de revizuire au solicitat organului care a încheiat actul atacat, respectiv A.F.P. 
….. prin Adresa nr. ….. din …..2011, să constituie dosarul contestaŃiei, să verifice 
condiŃiile procedurale obligatorii şi să întocmească referatul cu propuneri de soluŃionare, 
primind în acest sens răspunsul înregistrat sub nr. …../…..2011. 

Aşa fiind, obiectul contestaŃiei  îl constituie suma de ….. lei, suma formată din: 
- ….. lei – taxă pe poluare pentru autovehicule; 
- ….. lei – sumă necuprinsă în decizia de calcul al taxei pe poluare. 
 
În acest sens, este necesar să se reŃină faptul că art. 117, alin. (1), 

reglementează strict, condiŃiile impuse de legiuitor în care să se efectueze restituiri de 
sume. 

Aceste condiŃii reglementate de OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 513/31.07.2007), cu modificările şi 
completările ulterioare, prevăd: 

[…] 
ART. 117 
Restituiri de sume 
(1) Se restituie, la cerere, debitorului, următoarele sume: 
a) cele plătite fără existenŃa unui titlu de creanŃă; 
b) cele plătite în plus faŃă de obligaŃia fiscală; 
c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul; 
d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; 
e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 
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f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe 
competente potrivit legii; 

g) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170; 
h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reŃinerile prin 

poprire, după caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinŃarea 
executării silite. 

[…] 
Insa, analizând actul normativ mai sus citat, organele de revizuire constată că nu 

se poate da curs cererii petentului vizand restituirea sumei de ..... lei, deoarece speta de 
fata nu se încadrează în condiŃiile prevăzute în mod expres de lege, în cauza dedusa 
judecatii fiind vorba de sume achitate în baza unor titluri de creanŃă emise de organele 
fiscale teritoriale la cererea petentului. 
 Drept urmare, pentru că suma în cauză să poată fi restituită, este obligatoriu ca 
un organ competent să se pronunŃe printr-o hotărâre/decizie  asupra legalităŃii stabilirii 
în sarcina contestatorului a sumei de ..... lei, constând în taxa pe poluare pentru 
autovehicule. 

Avand in vedere aceste mentiuni, urmeaza ca reprezentantii Biroului Solutionare 
Contestatii sa se investeasca cu solutionarea acestei cereri, urmand sa fie verificate 
conditiile procedurale obligatorii si doar in condi tiile in care acestea sunt 
indeplinite, va fi adoptata o solutie privind fondu l cauzei. 

In adoptarea acestei masuri procedurale au fost avute in vedere si mentiunile 
Biroului Juridic Teleorman, formulate prin Adresa nr. ...../.....2011, birou  care i-a 
comunicat organului fiscal teritorial faptul ca, citez: “având în vedere că, in continuare 
sunt probleme de fond în dosarele ce au ca obiect restituire taxa poluare sau anularea 
deciziei de calcul privind acestă taxă, va solicităm ca toate cererile care va sunt 
adresate, să le transmiteti în termenul stabilit de lege, la D.G.F.P. Teleorman – Biroul 
SoluŃionare ContestaŃii, întrucât potrivit art. 41 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, deciziile de calcul al acestor taxe sunt acte administrativ fiscale”. 

În cauz ă nu sunt întrunite condiŃiile procedurale obligatorii reglementate de 
legiuitor la art. 207, alin. (1)  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată (M.O. nr. 513/31.07.2007), cu  modificările şi completările ulterioare, in ceea 
ce priveste respectarea termenului legal  de depune re a contestatiei (30 zile). 

Întrucât  celelalte condiŃii procedurale reglementate de O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au fost  
îndeplinite, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman este 
competentă să se pronunte asupra cauzei. 

 
I. D-l ….. domiciliat în com. ….., judetul Teleorma n, a contestat în fapt  

Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autove hicule nr. …../…..2008, emisa  
de organul fiscal teritorial, respectiv A.F.P. …..,  solicitand restituirea sumei de …..  
lei, reprezentand taxa pe poluare, sus Ńinând in sprijinul cererii  urmatoarele:  

 
 - solicita restituirea taxei de prima inmatriculare (taxa pe poluare) in valoare de 
….. lei, achitata in anul 2008.  
 

II. Prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pent ru autovehicule nr. ….. din  
data de …..2008 intocmita de Administra Ńia Finan Ńelor Publice ….. , se stabileşte în 
sarcina autorului cererii o obligaŃie fiscală în cuantum total de ….. lei, la solicitarea sa, 
în vederea efectuării primei înmatriculări în România a unui autovehicul. 

Astfel, potrivit Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ….. 
din …..2008, prin cererea nr. …../…..2008, petentul a solicitat calcularea taxei pe 
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poluare pentru autovehicule, in vederea inmatricularii pentru prima data in Romania a 
autovehiculului marca ….. Tip ….., Categ_auto M 1, Norme poluare Euro 3, Serie sasiu 
….., Nr. omologare ….., Nr. identificare ….., An fabricaŃie 2002, Serie carte auto ….., cu 
data primei inmatriculari …..2002. 

Taxarea, care s-a efectuat la cerere, a avut în vedere dispoziŃiile O.U.G. nr. 
50/2008 pentru instituirea  taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de actul normativ mai sus precizat, 
a rezultat taxa pe poluare pentru autovehicule in cuantum total de ….. lei. 

Decizia in cauza reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata 
conform legii. 

De asemenea, in actul atacat se mentioneaza faptul ca: Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ….. din …. .2008 poate fi contestata in 
termen de 30 zile de la data comunicarii, sub sanct iunea decaderii, potrivit art. 
207, alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul d e procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, la orga nul fiscal competent, potrivit art. 
209, alin. (1) din acelasi act normativ.      

 
III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petent în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor fiscale, actele normative în vigoare la d ata producerii fenomenului 
economic, re Ńin:  

 
1. Referitor la suma de ….. lei reprezentand taxa p e poluare pentru 

autovehicule, stabilita prin Decizia de calcul al t axei pe poluare pentru 
autovehicule nr. …../…..2008 

 
D-l ….. este domiciliat în com. ….., judetul Teleorman, si se identifica prin C.N.P. 

….. 
 
Cauza supus ă solu Ńionării este aceea dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 

Publice a jude Ńului Teleorman se poate investi cu analiza pe fond a contesta Ńiei,  
în situatia în care D-l ….. nu a respectat condi Ńiile procedurale obligatorii 
referitoare la termenul legal de exercitare a c ăii administrative de atac. 
 

În fapt , din documentele aflate la dosarul cauzei se retine faptul ca prin cererea 
nr. …../…..2008, D-l ….. a solicitat Administratiei Finantelor Publice ….. calcularea taxei 
pe poluare pentru autovehicule, in vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a 
autovehiculului marca ….. Tip ….., Categ_auto M 1, Norme poluare Euro 3, Serie sasiu 
….., Nr. omologare ….., Nr. identificare ….., An fabricaŃie 2002, Serie carte auto ….., cu 
data primei inmatriculari …..2002. 

 
Urmare acestei solicitari, avand la baza documentele depuse de D-l ….., 

reprezentantii A.F.P. ….. au intocmit Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. …../…..2008, respectiv Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. …../…..2008, emitand totodata ChitanŃa nr.  …../…..2008. 

 Petentul, desi manifestandu-si actul propriu de vointa (urmare propriei solicitari), 
a consimŃit să achite obligaŃia de plată conform chitantei nr. ….. din data de …..2008, 
ulterior, in data de …..2011, a formulat si depus la D.G.F.P. Teleorman cerere 
(contestatie), solicitand  restituirea sumei in cauza. 
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Astfel, organele de revizuire retin faptul ca data de …..2008 reprezinta data la 
care petentul a consim Ńit s ă şi achite obliga Ńia de plat ă conform chitan Ńei nr. 
…../…..2008, reprezentand totodata data la care a l uat act de titlul de creanta pe  
care-l contest ă. 

Astfel, în soluŃia ce urmează a fi dată, se reŃine faptul că autoritatea fiscală 
competentă a emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
…../…..2008, comunicată către autorul contestaŃiei, cu menŃiunea posibilităŃii legale ca 
acest titlu de creanŃă să fie contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, 
sub sanc Ńiunea dec ăderii , potrivit art. 207, alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209, alin. (1) din acelasi 
act normativ.      

Emitentul cererii a depus contestaŃia în data de ….. 2011, fiind înregistrată la 
D.G.F.P. Teleorman sub nr. ….., în condiŃiile în care acesta a luat act de obligaŃia de 
plată în cauză la data de ….. 2008, aşa cum rezultă din verificarea documentelor 
anexate la dosarul cauzei, organul de revizuire constatând în acest sens, 
nerespectarea condi Ńiilor procedurale în ceea ce prive şte termenul limit ă stipulat 
de legiuitor privind depunerea contesta Ńiei (de 30 de zile) . 

 
În drept , solutionarea cauzei se regaseste în dispoziŃiile O.M.E.F. nr. 986/2008 

pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
coroborate cu prevederile art. 207, alin. (1), art. 213, alin. (5) şi art. 217, alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv coroborate cu dispoziŃiile pct. 3.10, 9.4, şi 12.1. din 
Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, potrivit carora: 
 *O.M.E.F. nr. 986 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule (M.O. nr. 498 din 2 iulie 2008); 
 [...] 
 2.1. Persoana fizic ă sau juridică, care intenŃionează să efectueze înmatricularea 
autovehiculului, depune la organul fiscal competent o cerere  însoŃită de 
documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, în copie şi original. 
Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea conformităŃii şi 
înscrierea vizei "conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal. 
 <<In cauza, dl. .....  a depus cererea pentru calculul taxei pe poluare a 
autovehiculului nr. ...../.....2008>>. 
  [...] 
 2.4. De la registratură, cererea însoŃită de documentele depuse se repartizează 
Compartimentului registru contribuabili, declaraŃii fiscale şi bilanŃuri, denumit în 
continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenŃă 
specială, organizată potrivit anexei nr. 2 la prezenta procedură. 
 2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de 
contribuabil şi a elementelor prevăzute de ordonanŃă şi de normele metodologice, 
procedează la calcularea taxei pe poluare şi întocmeşte Referatul de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 
 <<Organele fiscale au procedat la calcularea taxei pe poluare şi au întocmit 
Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ...../.....2008>> 
 [...] 
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 2.7. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul 
Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, cod MEF 14.13.02.50, potrivit 
modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. 
 << In cauza a fost emisa Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. ...../.....2008>> 
 [...] 
 2.8. Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule se întocmeşte în 
două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi 
se înaintează, împreună cu documentaŃia şi cu referatul, spre aprobare conducătorului 
unităŃii fiscale. 
 [...] 
 2.10. Un exemplar al deciziei de calcul se comunică contribuabilului, în maximum 
două zile lucrătoare de la data depunerii documentaŃiei complete, în conformitate cu 
prevederile art. 44 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al 
contribuabilului. 
 2.12. Taxa pe poluare calculată de organul fiscal prin decizia comunicată 
contribuabilului se achită în condiŃiile prevăzute de art. 3 alin. (5) din normele 
metodologice, iar dovada plăŃii taxei se prezintă autorităŃii competente pentru 
înmatricularea autovehiculului sau pentru repunerea în circulaŃie a autovehiculului după 
încetarea exceptării sau scutirii. 
 [...] 

<<Se retine faptul ca, in cazul de fata, comunicarea unui exemplar din decizia de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule s-a efectuat la data emiterii si platii 
chitantei nr. ….., reprezentand data de …..2008, in ziua depunerii cererii, 
nedepasindu-se  termenul de maxim 2 zile .>> 
 [...] 
 ANEXA 3 
                                     DECIZIE 
              de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
 [...] 
 Prezenta decizie reprezintă titlu de creanŃă şi constituie înştiinŃare de plată 
conform legii. 
  Prezenta decizie poate fi contestat ă în termen de 30 de zile de la data 
comunic ării, sub sanc Ńiunea dec ăderii, potrivit art. 207, alin. (1) din Ordonan Ńa 
Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, la organul fiscal competent, potri vit art. 
209, alin. (1) din acela şi act normativ. 
 [...] 
 <<Ori din documentele care formeaza dosarul cauzei se retine ca petentul a 
contestat titlul de creanta reprezentat de Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. …../…..2008, in afara termenului legal de 30 zile, respectiv in data de 
…..2011. >> 
 
 * O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 513 
din 31 iulie 2007), cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 

Art. 207 
 Termenul de depunere a contestaŃiei 
 (1) Contesta Ńia se va depune în termen de 30 zile de la data com unic ării 
actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea dec ăderii. 
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 << Nerespectarea  condiŃiilor procedurale în ceea ce priveşte termenul limită 
stipulat de legiuitor privind depunerea contestaŃiei, atrage  sanctiunea respingerii 
acesteia ca decazuta din termen.>> 
 [...] 
 ART. 213 
    SoluŃionarea contestaŃiei 
     (5) Organul  de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai întâi  asupra 
excep Ńiilor de procedur ă şi asupra celor de fond, iar când se constat ă că acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe  fond a cauzei. 
 [...] 
 ART. 217 
 Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 

(1) Dacă organul de solu Ńionare competent constat ă neîndeplinirea unei 
condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fără a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei. 
 [...] 
 

*Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală (M.O. nr. 380 din 31.05.2011); 
 [...] 
  3.10. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se aplica in 
mod corespunzator, astfel: 
 1. Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia 
cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, 
nici ziua cand s-a sfarsit termenul. 
 [...] 
 9.4. În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedură pot fi următoarele: 
exceptia de nerespectare a termenului de depunere a  contestatiei   [...] 
 [...] 
 12.1. Contesta Ńia poate fi respins ă ca:  
 a) nedepus ă în termen, în situa Ńia în care aceasta a fost depus ă peste 
termenul prev ăzut de prezenta lege;  
 

În susŃinerea concluziilor organului de revizuire vin şi dispoziŃiile Codului de 
procedură civilă - din 9 septembrie 1865, republicat, cu modificările şi completările 
aduse până la data de 15 mai 2009, - textul iniŃial fiind publicat în M.O nr. 45 din 24 
februarie 1948, care la art. 101, 102 şi 103 prevede: 

[...] 
ART. 101 
Termenele se în Ńeleg pe zile libere, neintrând în socoteal ă nici ziua când a 

început, nici ziua când s-a sfâr şit termenul. 
ART. 102 
(1) Termenele încep s ă curg ă de la data comunic ării actelor de procedur ă 

dacă legea nu dispune altfel. 
 
ART. 103 
(1)Neexercitarea orc ărei c ăi de atac şi neîndeplinirea oric ărui alt act de 

procedur ă în termenul legal atrage dec ăderea afară de cazul când legea dispune 
altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus 
de voinŃa ei. 
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[...] 
Astfel, se retine faptul ca în vederea soluŃionării cererii, organul de revizuire este 

obligat ca premergator intocmirii unei solutii care sa vizeze fondul cauzei, sa se 
pronunte asupra indeplinirii ori nu a conditiilor procedurale, pronunŃandu-se cu prioritate 
asupra exceŃiilor de procedură; caz în care, dac ă se constat ă că acestea nu sunt 
respectate , nu mai exist ă cadru legal pentru a se mai proceda la analiza pe fond a 
cauzei.  

Se reŃine potrivit dispozi Ńiilor legale în materie citate faptul ca, întrucât 
termenul de depunere a contesta Ńiei se calculeaz ă pe zile libere, acesta a inceput 
in data de …..2008, s-a împlinit la data de …..2008 , astfel ca data de …..2008, 
reprezinta prima zi de decadere din termen.  

 Rezultă în acest sens faptul c ă peti Ńionara a depus contesta Ńia cu 938 zile 
în afara termenului legal de 30 zile  (in interiorul caruia putea depune contestatie), 
in conditiile in care a luat act de titlul de crean Ńă atacat la data de …..2008. 

De asemenea, organul de revizuire constată că titlul de creanŃă atacat conŃine 
elementele obligatorii prevăzute de legiuitor la art. 43, alin. (2), lit. i),  din Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul fiscal la 
care se depune contestaŃia. 

Este de reŃinut şi faptul că petiŃionara nu justifică în nici un mod, prin cererea 
depusă, eventualele cauze care ar fi putut conduce la nerespectarea termenului legal 
de depunere a acesteia, ca fiind împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voinŃa sa. 

 
Astfel, în raport de considerentele expuse, întrucât autoarea cererii nu a 

respectat procedura impusa de legiuitor privind depunerea în termen a contestaŃiei, pe 
cale de consecinŃă a decăzut din dreptul de a i se soluŃiona pe fond de către DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a judetului Teleorman, urmând ca aceasta s ă fie 
respins ă pe considerente procedurale, cu consecin Ńa men Ńinerii constat ărilor din 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autove hicule nr. …../…..2008. 

 
2. In ceea ce priveste suma de ….. lei, inclusa de petent in cuantumul total 

al sumei contestate.  
 

Cauza supusa solutionarii Directiei Generale a Fina ntelor Publice a 
judetului Teleorman, este de a stabili daca se poat e investi in  solutionarea cererii 
formulata impotriva sumei de ….. lei, in conditiile  in care aceasta suma nu a fost 
stabilita prin decizia de calcul al taxei pe poluar e contestata. 

 
In fapt, urmare celor constatate, reprezentantii A.F.P. ….. au intocmit Decizia de 

calcul al atxei pe poluare nr. …../…..2008, pentru suma in cuantum total de ….. lei , 
reprezentand tax ape poluare pentru autovehicule. 

Dl. ….. a uzat de dreptul sau legal de a formula contestatie precizand insa ca si 
cuantum total al sumei contestate suma de ….. lei . 

In conditiile prezentate, suma de ….. lei, reprezentand diferenta intre cuantumul 
sumei stabilite de organul fiscal prin titlul de creanta si cuantumul total al sumei 
contestate, reprezinta deasemenea suma care nu a fost stabilita prin actul administrativ 
fiscal atacat. 

 
 In drept , cauzei ii sunt aplicabile dispozitiile art. 110, alin. (3), art. 205, alin. (1), 

art. 206, alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in care se stipuleaza: 
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*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata (M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificarile si completarile ulterioare;  
 [...] 

ART. 110 
Colectarea creantelor fiscale 
(3) Titlul de creanta este actul prin care se stabiles te si se individualizeaza 

creanta fiscala , intocmit de organele competente sau de persoanele indreptatite, 
potrivit legii. 

[...] 
ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva  altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestatie  potrivit legii . 
[...] 
ART. 206 
Forma si continutul contestatiei 
[...] 
(2) Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si  masurile stabilite si 

inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau  in actul administrativ fiscal 
atacat , cu exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal. 

[...] 
Fundamentarea solutiei ce urmeaza a fi adoptata are la baza textele de lege 

citate, respectiv faptul ca suma susceptibila de a fi contestata este cea individualizata 
prin Decizia de calcul al taxei pe poluare nr. …../…..2008, cauzei fiindu-i incidente si 
prevederite pct. 11.1 lit. c) din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, care precizeaza: 

* Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata (M.O. nr. 380/31.05.2011); 

[...] 
11.1. Contestatia poate fi respinsa ca: 

 [...] 
c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si ma surile contestate nu au 

fost stabilite prin actul administrativ fiscal atac at sau daca prin reluarea procedurii 
administrative, luandu-se act de solutia pronuntata de instanta penala, se constata ca 
cererea ramane lipsita de obiect; 
 [...] 
 

Astfel pentru diferenta de ….. lei, contestata in p lus fata de suma inscrisa 
in titlul de creanta,  contestatia urmeaza sa fie r espinsa ca fiind fara obiect. 

 
   * 

                                                                         *     * 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului FinanŃelor Publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare, a O.M.E.F. nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 
2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, directorul executiv al 
Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman 

    
D  E  C  I  D  E : 
 

Art. 1.  Se respinge  ca nedepus ă în termen  contestaŃia formulată de                
dl. ….. cu domiciliul în com. ….., judetul Teleorman, pentru suma în cuantum de ….. lei , 
reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, men Ńinându-se în consecin Ńă cele 
stabilite prin Decizia de calcul al taxei pe poluar e pentru autovehicule nr. 
…../…..2008, reŃinându-se totodat ă că în cauz ă nu se impune restituirea sumei în 
cuantumul contestat; 

 
Art. 2. Se respinge ca fiind f ără obiect contesta Ńia formulată de dl. …..  cu 

domiciliul în com. ….., judetul Teleorman, pentru suma de  ….. lei  – suma necuprinsă 
în Decizia de calcul al taxei pe poluare nr. …../…..2008. 
  

Art. 3.  Decizia poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ 
competentă în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 

Art. 4.  Prezenta a fost redactată în 4 exemplare, egal valabile, comunicate celor 
interesaŃi.  

 
Art. 5.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei decizii.      
 
 
 
 

                ….., 
            
             Director Executiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                


