
 
DECIZIA NR .  40 / 2005 

emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Hunedoara în anul 2005 

 
 

       Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a fost sesizat� de 
Tribunalul Hunedoara, prin adresa DOSAR nr. ... / 2003 din 06.04.2005, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA sub nr. ... / 07.04.2005, asupra Sentin�ei civile nr. ... 
13.01.2004 pronun�at� de aceast� instan�� în dosarul nr. ... / 2003 privind 
pe SC Y SRL  �i trimite dosarul la D.G.F.P. Hunedoara pentru a se 
pronun�a pe fond asupra contesta�iei  depus� de fosta SC Y SRL , actuala 
SC X SRL  cu sediul în ..., Str. ..., Nr. ..., înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 06.06.2005, formulat� 
împotriva procesului verbal nr. ... / 19.09.2003 încheiat de comisarii G�RZII 
FINANCIARE SEC�IA HUNEDOARA, contesta�ie înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOAR sub nr. ... / 2003. 
 
                     Cauza supus� solution�rii este dac� Biroul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara se poate investi cu solu�ionarea contesta�iei 
formulat� împotriva procesului verbal nr. ... / 19.09.2003 încheiat de 
comisarii G�RZII FINANCIARE SEC�IA HUNEDOARA, contesta�ie 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA sub nr. ... / 2003 în condi�iile în care SC Y SRL �i-a 
schimbat sediul �i denumirea în SC X SRL cu sediul în ..., Str. ..., Nr.... 
 
      În fapt,  ini�ial contesta�ia formulat� de SC Y SRL, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA sub nr. ... / 23.10.2003 împotriva procesului verbal încheiat 
de comisarii G�RZII FINANCIARE SEC�IA HUNEDOARA   a fost respins�  
ca nedepus� în termen prin Decizia nr. ... / ...2003 emis� de  D.G.F.P. 
Hunedoara. 
                      SC Y SRL  prin ac�iunea înregistrat� la Tribunalul Hunedoara 
– Sec�ia Comercial� �i Contencios Administrativ sub nr. ... / 09.12.2003 a 
solicitat anularea Deciziei nr. ... / ...2003 emis� de D.G.F.P. Hunedoara. 
                      Tribunalul Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i Contencios 
Administrativ prin Sentin�a nr. ... / 2004 ( dosar nr. ... / 2003 ) pronun�at� în 
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sedin�a public� din data de  13.01.2004  hot�re�te admiterea ca fondat�  a 
ac�iunii în contencios administrativ, introdus� de reclamanta SC Y SRL  
împotiriva pârâtei D.G.F.P. Hunedoara, �i în consecin�� constat� c� 
reclamanta a formulat în termen legal contesta�ia împotriva procesului 
verbal încheiat la data de 19.09.2003 de GARDA FINANCIAR� 
HUNEDOARA �i dispune : 
 
„…trimite dosarul pârâtei D.G.F.P. Hunedoara pentru a se pronun�a pe 
fond asupra contesta�iei”. 
 
                       SC X SRL  fosta SC Y SRL , prin cererea  f�r� nr. din data 
de 31.01.2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului HUNEDOARA sub nr. ... / 04.02.2005 solicit� reluarea procedurii 
administrative a solu�ion�rii contesta�iei formulat� împotriva procesului 
verbal nr. ... / 19.09.2003 încheiat de comisarii G�RZII FINANCIARE 
SEC�IA HUNEDOARA. 
                       Prin adresa nr. ...  / 18.03.2005, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA a comunicat petentei faptul c�  
pân� la aceast� dat�, Tribunalul Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i 
Contencios Administrativ nu a transmis dosarul cauzei la D.G.F.P. 
Hunedoara pentru a se solu�iona pe fond contesta�ia, �i  D.G.F.P. 
Hunedoara nu a emis decizie de suspendare a solu�ion�rii contesta�iei  
formulat� de SC Y SRL  împotriva procesului verbal încheiat de comisarii 
G�RZII FINANCIARE SEC�IA HUNEDOARA, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA sub nr. ... / 
23.10.2003, �i în consecin�� solicitarea nu poate avea obiect, D.G.F.P. 
Hunedoara neputându-se investi din oficiu cu solu�ionarea pe fond pân� la 
transmiterea de c�tre Tribunalul Hunedoara – Sec�ia Comercial� �i 
Contencios Administrativ a dosarului cauzei la D.G.F.P. Hunedoara.  
                      Ulterior, Tribunalul Hunedoara, prin adresa DOSAR nr. ... / 
2003 din 06.04.2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului HUNEDOARA sub nr. ... / 07.04.2005,  trimite dosarul D.G.F.P. 
Hunedoara pentru a se pronun�a pe fond asupra contesta�iei . 
                        Având în vedere cele ar�tate mai sus, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor prin adresa nr. ... /  08.04.2005 a solicitat G�RZII 
FINANCIARE SEC�IA HUNEDOARA s� completeze referatul nr. ... / 
22.10.2003 cu privire la propunerile de solu�ionare a contesta�iei, în care s� 
se analizeze strict sumele �i m�surile ce se contest� având în vedere 
sus�inerile petentei �i documentele noi anexate la contesta�ie. 
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                    Prin adresa nr. ... / R / HD / 14.06.2005, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr.  ... / 
14.06.2005, Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara, precizeaz� c� î�i men�ine 
punctul de vedere exprimat prin referatul ini�ial nr. ... / 22.10.2003  referitor 
la propunerile de solu�ionare a contesta�iei formulat� de SC Y SRL  
împotriva procesului verbal nr. ... / 19.09.2003.  
                      La data de 25.03.2004, SC Y SRL �i-a schimbat sediul �i 
denumirea în SC X SRL  cu sediul în ..., Str. ..., Nr. ..., conform încheierii nr. 
... / 25.03.2004 emis� de judec�torul delegat la Oficiul Registrului 
Comer�ului de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, iar  potrivit Certificatului de 
înregistrare seria ... nr. ... / 20.05.2004 petenta are codul unic de 
înregistrare  ... ... �i nr. de ordine în regitrul comer�ului nr.  J ... / ... / 
20.05.2004. 
 
                       În drept, se constat� c� în spe�� sunt întrunite condi�iile 
prev�zute de art.204 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92 / 2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care arat� : 
„ ART. 204  
Dispozi�ii tranzitorii privind solu�ionarea contesta�iilor 
    (1) Contesta�iile depuse înainte de data intr�rii în vigoare a 
prezentului cod se solu�ioneaz� potrivit procedurii administrativ-
jurisdic�ionale existente la data depunerii contesta�iei.” ,  
 
coroborat cu art.1 alin.1, art. 5 alin.2 si art.10 (2) din Ordonan�a de Urgen�� 
a Guvernului nr.13 / 2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva 
m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de 
organele Ministerului Finan�elor Publice, care arat� : 
 
„ ART. 5  
(1) Contesta�iile care au ca obiect sume al c�ror cuantum este de pân� 
la 5 miliarde lei se solu�ioneaz� de organele specializate din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene, respectiv a 
municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i are 
domiciliul sau sediul contestatorul.”, 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara se 
dezinveste�te cu solu�ionarea contesta�iei întrucât nu are competen�� 
material� de solu�ionare, urmând ca dosarul s� fie transmis spre 
competent�  solu�ionare  Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Cluj. 
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                         Fa�� de cele re�inute în prezenta, în temeiul ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�,   
coroborat cu prevederile ORDONAN�EI de URGEN�� a GUVERNULUI 
ROMÂNIEI nr.13 / 2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva 
m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de 
organele Ministerului Finan�elor Publice se  
 

DECIDE : 
 
           Art.1 – Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara se dezinveste�te cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
fosta SC Y SRL , actuala SC X SRL  formulat� împotriva procesului 
verbal nr. ... / 19.09.2003 încheiat de comisarii G�RZII FINANCIARE 
SEC�IA HUNEDOARA, contesta�ie înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA sub nr. ... / 2003.  
 
          Art.2 –  Înaintarea contesta�iei formulat� de fosta SC Y SRL , 
actuala SC X SRL  formulat� împotriva procesului verbal nr. ... / 
19.09.2003 încheiat de comisarii G�RZII FINANCIARE SEC�IA 
HUNEDOARA, contesta�ie înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA sub nr. ... / 2003,  spre 
competent�  solu�ionare  Direc�iei  Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Cluj. 
 
         Art.3 – Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul 
Hunedoara, în termen de 30  zile de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 
 


