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                             DECIZIA NR. DGc4473/31.07.2013  
 privind soluţionarea contestaţiei formulate de 
                             d-l X 

               înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
                                  a Judeţului Iaşi sub nr. … 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Direcţia Judeţeană 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, prin Referatul nr. …, înregistrat la 
instituţia noastră sub nr. …, cu privire la contestaţia formulată de d-l X, cu 
domiciliul mun. Iaşi, …, cod numeric personal …, prin procurator Y, cu 
domiciliul în mun. Iaşi, … 
   Contestaţia este formulată împotriva Somaţiei nr. …, emisă de 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi. 
                Suma contestată este în valoare de S lei şi reprezintă: 

- S lei – taxe vamale; 
- S lei – accesorii taxe vamale; 
- S lei – taxă pe valoare adăugată; 
- S lei – accesorii taxă pe valoare adăugată; 
- S lei – accize; 
- S lei – accesorii accize.                 

                 Contestaţia  este  semnată de către  d-l Y, în calitate de 
împuternicit al d-lui X, în baza Procurii speciale autentificată sub nr. …, 
depusă în copie la dosarul cauzei. 
                   Contestaţia este însoţită de Referatul motivat nr. …, semnat de 
conducătorul Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi  în 
care se menţionează că „conform art. 145 alin. 2 din OG 92/2003 privind 
codul de procedură fiscală republicată, în data de 04.06.2013 s-a emis 
Somaţia nr. … în valoare de  S lei, transmisă către debitorul X prin 
corespondenţă”. 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206 şi art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.  
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            Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii, se poate investi cu soluţionarea contestaţiei formulate de 
d-l X, împotriva Somaţiei nr. …, în condiţiile în care contestatorul nu 
se îndreaptă împotriva unui act administrativ fiscal susceptibil de a fi 
contestat în procedura administrativă. 
  
           În fapt, prin contestaţia înregistrată la Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. …, cât şi prin completările 
înregistrate sub nr. … la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi, contestatorul se îndreaptă împotriva somaţiei … privind executarea 
silită, în temeiul titlurilor executorii emise de Biroul Vamal Iaşi şi Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, a sumei de S lei 
reprezentând: 

- S lei – taxe vamale; 
- S lei – accesorii taxe vamale; 
- S lei – taxă pe valoare adăugată; 
- S lei – accesorii taxă pe valoare adăugată; 
- S lei – accize; 

                  -    S lei – accesorii accize.                
 
  În drept, prevederile art. 172 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizează: 

             
“Contestaţia la executare silită 

         (1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva 
oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor 
prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în 
care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în 
condiţiile legii. 

         [….] 
         (3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu 

în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu 
nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ 
jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură 
prevăzută de lege. 

         (4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească 
competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.” 

 
         Având în vedere prevederile legale mai sus enunţate se reţine că 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii nu se poate investi cu soluţionarea acestui capăt de 
cerere întrucât competenţa materială de soluţionare aparţine instanţei 
judecătoreşti.  
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           Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor 
art. 172 şi art. 209 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi, 

DECIDE : 
 

        Art. 1 Declinarea competenţei materiale de soluţionare a 
contestaţiei la executare formulată de d-l X care are ca obiect anularea 
Somaţiei nr. … emisă de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi pentru suma de S lei reprezentând taxe vamale în sumă de S 
lei, accesorii taxe vamale în sumă de S lei, accize în sumă de S lei, 
accesorii accize în sumă de S lei, taxa pe valoare adăugată în sumă de S 
lei şi accesorii taxă pe valoare adăugată în valoare de S lei, către instanţe 
judecătoreşti competente.  

        Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 
             În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
                  Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
 
     DIRECTOR EXECUTIV, 
               
                                                                                 ŞEF SERVICIU                             
                                                                                SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,             
                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                Întocmit, 

 
4ex/30.07.2013         


