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D   E   C   I   Z   I   A     nr.421/212/10.03.2014 
privind modul de solu�ionare a contesta�iei depus� de dl. X înregistrat� la AJFP 
Hunedoara sub nr.... 
 
     Direc�ia generala regionala a finan�elor publice Timi�oara a fost sesizata de 
AJFP Hunedoara prin adresa nr.... asupra contesta�iei formulat� de dl. X, 
domiciliat in Deva, ... judetul Hunedoara, împotriva Deciziei nr.... referitoare la 
obligatii de plata accesorii in suma de ... lei, emisa de AJFP Hunedoara. 
      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, fiind inregistrata la 
AJFP Hunedoara sub nr. ..., fata de data comunicarii Deciziei contestate, 
29.01.2014 , potrivit copiei confirmarii de primire atasata la dosarul cauzei. 
        Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, art.206 
si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, iar în considerarea dispozi�iilor exprese ale art.17 din OUG 
nr.74/2013 coroborat cu art.12 din HG nr. 520/2013 �i art.209 alin.(1) din OG 
nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, Direc�ia general� 
regional� a finan�elor publice Timi�oara este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
  I.Prin contestatia formulata, petentul solicita anularea  Deciziei nr.... 
referitoare la obligatii de plata accesorii in suma de ... lei, intrucat nu a 
desfasurat nicio activitate prin PFA, iar la data de 21.06.2013 a depus la Casa 
de Asigurari de Sanatate a jud.Hunedoara o contestatie impotriva Deciziei de 
impunere din oficiu a obligatiilor de sanatate pe anii 2012 si 2013, aratand ca 
nu a desfasurat niciun fel de activitate in calitate de PFA. 
 
  II. Prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ..., organele 
fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au calculat pe perioada 16.03.2011-
31.12.2013 , dobanzi si penalitati de intarziere in suma de ... lei, aferente 
debitelor stabilite prin Decizia de impunere privind stabilirea obligatiilor de 
plata la FNUASS, ca urmare a depunerii declaratiei, de catre contribuabilul 
persoana fizica nr.... emisa de Casa de Asigurari de Sanatate a jud.Hunedoara. 
  III.  Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor fiscale 
�i actele normative invocate, se re�in urm�toarele: 
     Dl. X are domiciliul in Deva, ... judetul Hunedoara, CNP ... 
    Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea emiterii Deciziei 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr. .... in suma de ... lei, in conditiile in 
care petentul nu aduce motive si dovezi care sa schimbe situatia de fapt fiscala 
care a dus la calculul accesoriilor. 
    In fapt, prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ..., organele 
fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au calculat, pentru perioada 16.03.2011-
31.12.2013, dobanzi si penalitati, in suma de ...  lei, aferente contributiei la 
FNUASS stabilita de Casa de Asigurari de Sanatate a jud.Hunedoara prin 
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Decizia de impunere privind stabilirea obligatiilor de plata la FNUASS, ca 
urmare a depunerii declaratiei, de catre contribuabilul persoana fizica nr.... . 
    Prin contestatie, petentul sustine ca nu a desfasurat nicio activitate prin PFA, 
iar la data de 21.06.2013 a depus la Casa de Asigurari de Sanatate a 
jud.Hunedoara o contestatie impotriva Deciziei de impunere din oficiu a 
obligatiilor de sanatate pe anii 2012 si 2013, aratand ca nu a desfasurat niciun 
fel de activitate in calitate de PFA. 
    Din actele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
  - la data de 28.05.2013, cu nr...., Casa de Asigurari de Sanatate a 
jud.Hunedoara comunica petentului Decizia de impunere din oficiu privind 
stabilirea obligatiilor de plata la FNUASS,impotriva careia petentul formuleaza 
contestatie, inregistrata la CAS a jud. Hunedoara sub nr....; 
  - prin Decizia CAS a jud.Hunedoara nr.... privind modul de solutionare a 
contestatiei se dispune „admiterea in parte a contestatiei...depusa de 
contestatorul...si dispune emiterea deciziei de impunere ...pentru perioada 
2010-2011.” 
  - prin Decizia de impunere privind stabilirea obligatiilor de plata la FNUASS 
nr.... se stabileste in sarcina petentului, obligatia platii sumei de ... lei 
reprezentand obligatii de plata datorate FNUASS pentru perioada 01.01.2010-
30.06.2012. 
 
   In drept, sunt incidente prevederile OG 92/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare, care la art.119-120 prevede: 
“ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
  ART. 120 
    Dobânzi 
    (1) Dobânzile reprezint� echivalentul prejudiciului creat titularului crean�ei 
fiscale ca urmare a neachit�rii de c�tre debitor a obliga�iilor de plat� la 
scaden�� �i se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
  ART. 120^1 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Penalit��ile de întârziere reprezint� sanc�iunea pentru neîndeplinirea 
obliga�iilor de plat� la scaden�� �i se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.” 
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    Asa dupa cum se poate observa din cele prezentate, pentru neplata la 
termenele scadente a obligatiilor bugetare, se datoreaza dobanzi si penalitati 
de intarziere, pana la data platii inclusiv. 
    Desi in contestatie petentul face vorbire de contestatia depusa la CAS a 
jud.Hunedoara impotriva Deciziei de impunere din oficiu emisa pe numele 
sau, nu aduce nicio mentiune privind modul de solutionare a acesteia, nu face 
trimitere la modul de calcul al accesoriilor din Decizia referitoare la obligatii 
de plata accesorii nr. ..., nu sustine cu documente afirmatiile din contestatie 
referitoare la faptul ca, pe perioada pentru care s-au stabilit obligatii de plata, 
nu a desfasurat nicio activitate ca PFA. 
    In speta, sunt aplicabile prevederile art.206 si 213 din OG 92/2003 R cu 
modificarile ulterioare, privind codul de procedura fiscala: 
  “ART. 206 
    Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
     c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�;” 
   “ ART. 213 
    Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de 
fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.” 
 
   precum si prevederile inscrise la pct.2.5 din OPANAF nr.450/ 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, “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.” 
    Pe cale de consecinta, organul de solutionare a contestatiilor constata ca 
Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ... a fost emisa conform 
normelor legale, pentru acest capat de cerere contestatia urmand a fi respinsa 
ca neintemeiata si nemotivata. 
     Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� in baza 
referatului nr.                            se 
 
                                       D  E  C  I  D  E : 
   1.  Respingerea, ca neintemeiata si nemotivata, a contesta�iei formulat� de dl. 
X împotriva Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ..., in suma de 
... lei. 
  2. Prezenta decizie se comunica la: 
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        - X, domiciliat in Deva, ..., judetul Hunedoara. 
        - DGRFP Timisoara - AJFP Hunedoara. 
   3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios 
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 

 
  DIRECTOR GENERAL, 

… 
 
 
 


