
D E C I Z I E  nr. ..                  
privind contesta ia formulat de

 
dl. X  înregistrat la D.G.R.F.P 

Timi oara sub nr. ./06.05.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. 

/AD/25.04.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. ../06.05.2014, asupra contesta iei formulate de

 

                                                               
Dl. X   

CNP: 

 

cu domiciliul în ., Jud.Arad  

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
/17.04.2014 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub 

nr. /06.05.2014.   

Petentul X  formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru 
veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. /20.03.2014, prin care 
s-a stabilit in sarcina contribuabilului o contributie la asigurarile sociale de sanatate 
in suma de 

 

lei, precum i împotriva Deciziei de impunere privind platile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, 
precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 
2014 nr. /12.03.2014, prin care s-a stabilit in sarcina contribuabilului o 
contributie la asigurarile sociale de sanatate in suma de 

 

lei, emise de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad; contest de asemenea i suma 
de  lei, neprecizând îns actul administrativ fiscal în care aceasta este cuprins .

  

Contesta ia a fost semnat de petent, a a dup cum prevede art. 206 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

  

În ceea ce prive te respectarea termenului legal de depunere a contesta iei, 
conform art. 207 din Codul de procedur fiscal , se constat urm toarele:

   

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de X  împotriva 
Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 
nr. /20.03.2014, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c în 
leg tur cu acest cap t de cerere, contesta ia a fost depus în termenul legal de 
depunere prev zut de art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , prin care s-au stabilit in sarcina contribuabilului pl i anticipate 
reprezentând contributia la asigurarile sociale de sanatate in suma de 300 lei emis 
de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, motiv pentru care fiind 



îndeplinit procedura de form , referitor la acest cap t de cerere, s-a trecut la 
solu ionarea pe fond a contesta iei:

  
I. În contesta ia formulat petentul invoc faptul c nu datoreaz contribu ia 

de asigur ri sociale de s n tate stabilit pentru veniturile din cedarea folosin ei 
bunurilor pe anul 2014 deoarece are calitatea de pensionar militar.  

În motivarea contesta iei sale invoc solu ionarea de c tre Curtea 
Constitu ional , a excep iei de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 257 alin. (2) 
lit. e) din Legea nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, în redactarea de 
la data intr rii în vigoare a acestora i pân la modific rile ce le-au fost aduse prin 
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 93/2008

 

pentru modificarea i completarea 
Legii nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, excep ie ridicat de A în 
Dosarul nr. /3/CA/2011 al Tribunalului Bucure ti. 

Având în vedere solu ia pronun at în aceast cauz de Curtea 
Constitu ional , petentul solicit anularea efectelor hot rârii de a pl ti asigur rile 
de s n tate, întrucât fiind pensionar militar, mi se re ine acest tip de contribu ie din 
pensie.

   

II. Prin Decizia de impunere privind pl ile anticipate cu titlu de contribu ii 
de asigur ri sociale de s n tate pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor pe 
anul 2014 nr. ./20.03.2014, organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene

 

a 
Finan elor Publice Arad au stabilit in sarcina contribuabilului X  obliga ii de plata 
de natura pl ilor anticipate în contul contribu iei la asigur rile sociale de s n tate în 
suma de  . lei, aferente veniturilor din cedarea folosin ei bunurilor de inute de 
petent.    

III. Fa de constat rile organelor de administrare fiscal , sus inerile 
contestatarului, reglement rile legale în vigoare pentru perioada analizat si 
documentele existente la dosarul cauzei se re in urm toarele:

  

In fapt, petentul X  realizeaz

 

venituri din cedarea folosin ei bunurilor, 
conform Contractului de închiriere nr. ../14.02.2007.  

In drept, potrivit  art. 296^21 lit. c) i lit. i), a art. 296^23 (3) i art. 296^24 
(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

Art. 296^21 Contribuabili 
(1) Urm toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de 

pensii i la cel de asigur ri sociale de s n tate, cu respectarea prevederilor 
instrumentelor juridice interna ionale la care România este parte, dup caz:

 

(...)  
i) persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosin ei bunurilor. 
(2) Persoanele prev zute la alin. (1) datoreaz contribu ii sociale obligatorii 

pentru veniturile realizate, numai dac aceste venituri sunt impozabile potrivit 
prezentului cod.

 



 
ART. 296^23 Excep ii specifice

 
 (...) 

(3) Persoanele care realizeaz într-un an fiscal venituri de natura celor 
men ionate la cap. I, venituri sub forma indemniza iilor de omaj, venituri din 
pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri de natura celor men ionate la art. 
296^21 alin. (1) lit. a)-d), g), h) i i), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) i din asocierile f r 
personalitate juridic prev zute la art. 13 lit. e), datoreaz contribu ia de asigur ri 
sociale de s n tate asupra tuturor acestor venituri.

  

   ART. 296^24 Pl i anticipate cu titlu de contribu ii sociale

 

(2) În cazul contribu iei de asigur ri sociale de s n tate, pl ile anticipate 
prev zute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit regulilor 
prev zute la art. 82, prin decizie de impunere, pe baza declara iei de venit 
estimat/norma de venit sau a declara iei privind venitul realizat, dup caz. În cazul 
contribu iei de asigur ri sociale, obliga iile lunare de plat se stabilesc pe baza

 

venitului declarat, prev zut la art. 296^22 alin. (1).

  

Conform art. 257 alin. (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: 

(2^2) Persoanele cu venituri din pensii care dep esc 740 lei datoreaz 
contribu ia lunar pentru asigur rile sociale de s n tate calculat potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare.

  

DECIZIA nr. 164 din 12 martie 2013 referitoare la excep ia de 
neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, în redactarea de la data intr rii în vigoare a 
acestora i pân la modific rile ce le-au fost aduse prin Ordonan a de urgen a 
Guvernului nr. 93/2008

 

pentru modificarea i completarea Legii nr. 95/2006

 

privind 
reforma în domeniul s n t ii, a statuat astfel:

 

Admite excep ia de neconstitu ionalitate ridicat de Alexandra Cristina 
Pan în Dosarul nr. 74.649/3/CA/2011 al Tribunalului Bucure ti - Sec ia a IX-a 
contencios administrativ i fiscal i constat c dispozi iile art. 257 alin. (2) lit. e) 
din Legea nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, în redactarea de la 
intrarea în vigoare a acestora i pân la modific rile ce le-au fost aduse prin 
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 93/2008

 

pentru modificarea i completarea 
Legii nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, sunt neconstitu ionale în 
m sura în care oblig persoanele ce datoreaz contribu ia de asigur ri sociale de 
s n tate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contribu ii cumulat cu cea 
datorat asupra veniturilor ob inute din cedarea folosin ei bunurilor, din dividende 
i dobânzi, din drepturi de proprietate intelectual realizate în mod individual 
i/sau într-o form de asociere i altor venituri care se supun impozitului pe venit.     

Definitiv i general obligatorie.

  



Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult

 
c în sarcina 

petentului X  au fost stabilite pl i anticipate cu titlu de contribu ii de asigurari 
sociale de sanatate conform Deciziei de impunere privind pl ile anticipate cu titlu 
de contribu ii de asigur ri sociale de s n tate pentru veniturile din cedarea folosin ei 
bunurilor pe anul 2014 nr. . din 20.03.2014 în cuantum de  lei, în condi iile în 
care conform nomelor legale precitate,  persoanele care realizeaz venituri din 
cedarea folosin ei bunurilor

 
datoreaz contribu ia de asigur ri sociale de s n tate 

determinat asupra acestora.

 

Rezult c în mod corect i legal organele fiscale au 
stabilit în sarcina  petentului X  pl i anticipate de natura contribu iei de asigurari 
sociale de s n tate. 

Referitor la sus inerile petentului din contesta ia formulat în leg tur cu 
solu ia pronun at de c tre Curtea Constitu ional , în leg tur cu solu ionarea 

 

excep iei de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 
95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, în redactarea de la data intr rii în 
vigoare a acestora i pân la modific rile ce le-au fost aduse prin Ordonan a de 
urgen a Guvernului nr. 93/2008

 

pentru modificarea i completarea Legii nr. 
95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, excep ie ridicat de A în Dosarul nr. 
../3/CA/2011 al Tribunalului Bucure ti, în virtutea principiului general de drept 

nemo censitur ignorarem legel in  propriam turpitudine , aducem la cuno tin a 
petentului urm toarele:

 

Excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 257 alin. (2) lit. e) din 
Legea nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, în redactarea de la data 
intr rii în vigoare a acestora i pân la modific rile ce le-au fost aduse prin 
Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 93/2008

 

pentru modificarea i completarea 
Legii nr. 95/2006

 

privind reforma în domeniul s n t ii, a fost solu ionat de Curtea 
Constitu ional conform Deciziei nr. 164/2013 emis de Curtea Constitu ional i 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 23.05.2013.  

Conform principiului general de drept tempus regit actum

 

i a a cum 
rezult chiar din obiectul Deciziei nr. 164/2013 aceasta reglementeaz în leg tur cu 
dispozi iile art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul s n t ii, în redactarea

 

de la 01.05.2006

 

i pân la modific rile aduse 
conform O.U.G. nr. 93/2008 care aintrat în vigoare la 30.06.2008. 

Pe cale de consecin , preten ia petentului de a beneficia în anul 2014 de 
dispozi iile legale aplicabile strict în perioada 01.05.2006 

 

30.06.2008 se situeaz 
în afara cadrului legal, motiv pentru care preten iile sale nu pot fi re inute în 
solu ionarea favorabil a cauzei.

 

Mai mult, inveder m acestuia c la data prezentei dispozi iile art. 257 alin. 
(2^2) din Legea nr. 95/2006 reglementeaz astfel: Persoanele cu venituri din 
pensii care dep esc 740 lei datoreaz contribu ia lunar pentru asigur rile sociale 
de s n tate calculat potrivit prevederilor

 

Legii nr. 571/2003, cu modific rile i 
complet rile ulterioare.

 

Având în vedere cele ce preced, precum i dispozi iile imperative ale Codului 
Fiscal, precitate, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat contesta ia formulat de X  
împotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de 
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe 



anul 2014 nr. /20.03.2014 emis de A.J.F.P Arad pentru suma de . lei 
reprezentând reprezentând pla i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale 
de sanatate datorate pe anul 2014, în baza prevederilor art. 216 alin. (1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i 
complet rile ulterioare, potrivit c rora:

 
(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, ori 

respins , coroborat cu pct. 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal care stipuleaz :

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept prezentate 
în sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; .     

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de X  împotriva 
Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de plat cu 
titlu de contribu ii de asigur ri sociale pentru anul 2014 nr. ./12.03.2014, emis 
de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, s-au re inut urm toarele:

  

În fapt, în data de 12.03.2014, organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Arad, au 
emis în sarcina petentului X  Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu 
de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile 
de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. 
../12.03.2014, prin care s-a stabilit in sarcina contribuabilului o contributie la 

asigurarile sociale de sanatate in suma de . lei. 
Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 

venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de plat cu 
titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. ./12.03.2014 a fost 
transmis petentului sub semn tur la data de 12.03.2014. 

 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat ca petentul nu 
a respectat prevederile art. 207, alin.1 din OG.92/2003 republicata privind Codul de 
procedura fiscala, in sensul ca nu a respectat termenul de 30 zile pentru depunerea 
contesta iei.

   

Cauza supusa solu ion rii este daca Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu solu ionarea pe fond a contesta iei

 

pentru aceste cap t de cerere

 

în condi iile în care petentul nu a respectat termenul 
legal de exercitare a c ii administrative de atac.

  

În drept, sunt incidente prevederile  art. 207  alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , care precizeaz urm toarele:

 

  
ART. 207 

             Termenul de depunere a contestatiei 



             
(1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii 

actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii."  
Potrivit  art. 68 din Codul de procedur fiscal , republicat

 
:  

ART. 68 
     Calcularea termenelor            

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 .

  

Totodat , în conformitate cu prevederile art. 180, art.181, art. 182, art. 184 i 
art. 185  din Codul de procedur civil , republicat:

 

 
ART. 180 

          Stabilirea termenelor         
(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instan i reprezint 

intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedur sau în care este 
interzis s se îndeplineasc un act de procedur .

        

(2) În cazurile prev zute de lege, termenul este reprezentat de data la care se 
îndepline te un anumit act de procedur .

         

(3) În cazurile în care legea nu stabile te ea îns i termenele pentru 
îndeplinirea unor acte de procedur , fixarea lor se face de instan . La fixarea 
termenului, aceasta va ine seama i de natura urgent a procesului.

 

            ART. 181 
          Calculul termenelor         

(1) Termenele, în afar de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz 
dup cum urmeaz :

         

1. când termenul se socote te pe ore, acesta începe s curg de la ora zero a 
zilei urm toare;

         

2. când termenul se socote te pe zile, nu intr în calcul ziua de la care începe 
s curg termenul, nici ziua când acesta se împline te;

         

3. când termenul se socote te pe s pt mâni, luni sau ani, el se împline te în 
ziua corespunz toare din ultima s pt mân ori lun sau din ultimul an. Dac

 

ultima lun nu are zi corespunz toare celei în care termenul a început s curg , 
termenul se împline te în ultima zi a acestei luni.         

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr toare, termenul se 
prelunge te pân în prima zi lucr toare care urmeaz .

 

    ART. 182  
        Împlinirea termenului        

(1) Termenul care se socote te pe zile, s pt mâni, luni sau ani se împline te la 
ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedur .

         

(2) Cu toate acestea, dac este vorba de un act ce trebuie depus la instan sau 
într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea înceteaz în acel loc 
în mod legal, dispozi iile art. 183 fiind aplicabile.

 

          ( ) 
         ART. 184 
         Curgerea termenului. Prelungirea acestuia 



       
(1) Termenele încep s curg de la data comunic rii actelor de procedur , 

dac legea nu dispune altfel.

        
(2) Se consider c actul a fost comunicat p r ii i în cazul în care aceasta a 

primit sub semn tur copie de pe act,

 
precum i în cazul în care ea a cerut 

comunicarea actului unei alte p r i.

        
(3) Termenul procedural nu începe s curg , iar dac a început s curg mai 

înainte, se întrerupe fa de cel lipsit de capacitate de exerci iu ori cu capacitate de 
exerci iu restrâns , cât timp nu a fost desemnat o persoan care, dup caz, s îl 
reprezinte sau s îl asiste.

         

(4) Termenul procedural se întrerupe i un nou termen începe s curg de la 
data noii comunic ri în urm toarele cazuri:

 

          1. când a intervenit moartea uneia dintre p r i; în acest caz, se face din nou o 
singur comunicare la ultimul domiciliu al p r ii decedate, pe numele mo tenirii, 
f r s se arate numele i calitatea fiec rui mo tenitor;

            

2. când a intervenit moartea reprezentantului p r ii; în acest caz, se face din 
nou o singur comunicare p r ii.

 

          ART. 185          
Nerespectarea termenului. Sanc iuni

         

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, 
nerespectarea acestuia atrage dec derea din exercitarea dreptului, în afar de 
cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedur f cut peste termen este lovit 
de nulitate.( ).   

Se re ine c termenul de depunere a contesta iei prev zut de O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat are caracter imperativ i începe s 
curg de la data comunic rii Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu 
de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile 
de plat cu titlu de contribu ii

 

de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. 
./12.03.2014, emis

 

de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad,

 

respectiv de la data de 12.03.2014, dat la care decizia a fost comunicat

 

petentului 
sub semn tur .  

În con inutul Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de 
plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. /12.03.2014, 
emis

 

de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, se precizeaz :

 

(...) Împotriva m surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta ie,  
care se depune în termen de 30 de zile de la comunicare la organul fiscal emitent. 
Prezenta reprezint titlu de crean i constituie în tiin are de plat , conform 
legii. .  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la respectarea 
termenului de depunere a contesta iei a rezultat faptul c Decizia de impunere 
privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale 
de sanatate, precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. ./12.03.2014, emis

 

de Administra ia Finan elor Publice a 



municipiului Arad, a fost comunicat

 
petentului X  la data de 12.03.2014, a a cum 

rezult din cele descrise mai sus, iar contesta ia formulat împotriva

 
Deciziei de 

impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de 
asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de 
asigur ri sociale

 
pentru anul 2014 nr. ./12.03.2014, emis

 
de Administra ia 

Finan elor Publice a municipiului Arad, a fost depus în data de 17.04.2014 
(conform tampilei aplicat pe originalul contesta iei), dep ind termenul de 30 de 
zile prev zut de art. 207 (1) din O.G. nr. 92/2003, înc lcându-se astfel dispozi iile 
imperative referitoare la termenul de depunere.  

În raport cu prevederile legale citate mai sus, rezult c petentul avea 
posibilitatea respect rii termenului de depunere al contesta iei la organul care a 
întocmit Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de plat cu 
titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. /12.03.2014, emis de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, înregistrând-o pân la data de 
14.04.2014 inclusiv.  

Deoarece contestatarul nu a respectat condi iile procedurale impuse de O.G. 
nr. 92/2003 republicat privind Codul de procedur

 

fiscal , cu privire la termenul de 
depunere a contesta iei, dep ind termenul legal de depunere al acesteia, se re ine c 
a dec zut din dreptul de a-i fi solu ionat pe fond contesta ia

 

pentru cap tul de 
cerere privind Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de plat cu 
titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 

pentru anul 2014 nr. ./12.03.2014, emis de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad.  

Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara

 

nu se poate investi cu solu ionarea pe fond a cauzei, 
a a dup cum prevede art. 213 alin.5 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat .

 

In spe sunt incidente i prevederile art. 217 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat :

  

ART. 217     
Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale

     

(1) 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.

 

coroborate cu pct. 12.1 din Ordinul A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat :

 

 
12.1. 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; .

  

Prin urmare, având în vedere prevederile legale anterior citate i situa ia de 
fapt re inut , contesta ia formulat de X  împotriva Deciziei de impunere privind 
platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de 



sanatate, precum i obliga iile de plat cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale

 
pentru anul 2014 nr. ./12.03.2014, emis

 
de Administra ia Finan elor Publice a 

municipiului Arad, urmeaz a se respinge ca nedepus în termenul legal.

   
Referitor la contesta ia formulat de petentul X  pentru suma de .. lei, s-au 

re inut urm toarele: 

  

In fapt, în contesta ia formulat petentul contest i suma de 240 lei 
neprecizând îns actul administrativ fiscal în care aceasta este cuprins .

   

In drept, in conformitate cu prevederile art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscal , republicat :

 

ART. 206 
    Forma i con inutul contesta iei

 

[ ] 
(2) Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele i m surile stabilite i 

înscrise de organul fiscal în titlul de crean sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep ia contesta iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal .  

Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal , republicat :

 

11. Instruc iuni pentru aplicarea art. 216 - Solu ii asupra contesta iei

   

11.1. Contesta ia poate fi respins ca:

   

( ) 
  c) fiind f r obiect, în situa ia în care sumele i m surile

 

contestate nu au 
fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac prin reluarea 
procedurii administrative, luându-se act de solu ia pronun at de instanta penal , 
se constata ca cererea r mâne lipsit de obiect;

 

Fata de cele prezentate mai sus, în condi iile în care, petentul în contesta ia 
formulat contest i suma de 240 lei neprecizând îns actul administrativ fiscal în 
care aceasta este cuprins , contesta ia formulat urmeaz a fi respins ca far 
obiect, în leg tur cu aceast sum .

   

Pentru considerentele aratate mai sus, în temeiul prevederilor art. 68 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile si 
complet rile ulterioare, a art. 180, art.181, art. 182, art. 184 i art. 185  din Codul de 
procedur civil , republicat, art. 296^21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 9.4, a 
pct. 12.1 a) i a pct.11.1. lit.a) i lit. c) din Ordinul nr. 450/2013, privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , art. 206 alin. 2, art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, în baza referatului nr.                              ,se   



D E C I  D E   

- respingerea ca neîntemeiat

 
a contesta iei formulate împotriva Deciziei de 

impunere pentru pl ti anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri sociale de 
s n tate pentru veniturile din cedarea folosin ei bunurilor pe anul 2014 nr. 

./20.03.2014 emisa de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad pentru 
suma de . lei, reprezentând pla i anticipate cu titlu de contribu ii de asigur ri 
sociale de sanatate datorate pe anul 2014. 

- respingerea ca nedepus în termenul legal, a contesta iei

 

formulate 
împotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum i obliga iile de plat cu 
titlu de contribu ii de asigur ri sociale pentru anul 2014 nr. /12.03.2014, prin care 
s-a stabilit in sarcina contribuabilului o contributie la asigurarile sociale de sanatate, 
emise de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad,

 

pentru suma de 

 

lei, reprezentând contribu ii de asigur ri sociale de s n tate. 
- respingerea ca f r obiect, a contesta iei formulate pentru suma de  lei. 
- prezenta decizie se comunica la: 

 

X   
AJFP Arad  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

 DIRECTOR GENERAL,  
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