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             D  E  C  I  Z  I  A   nr.755/372/16.04.2014                                                          
                      
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de domnul X, înregistrat� 
la DGRFP Timi�oara sub nr…/27.02.2014  
 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/25.02.2014 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara asupra contesta�iei formulat� de domnul X, 
jude�ul Hunedoara, împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara �i care vizeaz� suma de … lei, reprezentând 
obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente.  
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
              
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine c� obliga�iile fiscale 
accesorii nu sunt datorate, în condi�iile în care, pentru plata contribu�iilor de 
asigur�ri sociale de s�n�tate este necesar ca persoana asigurat� s� încheie un 
contract de asigurare cu casele de asigur�ri de s�n�tate, direct sau prin 
angajator. 
        Astfel, legiuitorul a în�eles s� lege na�terea raportului juridic de 
asigurare, de încheierea unui contract de asigurare.              
        De asemenea, contestatorul sus�ine c� obliga�iile fiscale accesorii au fost 
calculate în baza unor decizii de impunere, îns� niciunul din documentele 
men�ionate în anexa la decizia de accesorii contestat�, nu i-a fost comunicat. 
        Totodat� arat� faptul c�, la o analiz� sumar� a anexei, se poate observa c� 
în repetate rânduri, s-au calculat atât dobânzi cât �i penalit��i de întârziere de 
mai multe ori pentru aceea�i perioad�. 
          
      II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, în temeiul art.88 lit.c �i 
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au 
procedat la calcularea obliga�iilor fiscale accesorii în sum� total� de … lei, 
datorate pentru plata cu întârziere a contribu�iilor de asigur�ri sociale de 
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s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente.  
    
       III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative în 
raport cu perioada în cauz�, se re�in urm�toarele: 
            
     A. In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, Direc�ia general� regional� a 
finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor, este 
investit� s� se pronun�e dac� contestatorul datoreaz� aceste sume, în condi�iile 
în care nu �i-a exercitat calea administrativ� de atac împotriva debitelor de 
natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate care au generat aceste 
obliga�ii fiscale accesorii.  
         In fapt, obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, contestate de c�tre 
petent, au fost stabilite prin DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i sunt aferente 
debitelor de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de … 
lei, stabilite ca obliga�ie de plat� prin Decizii de impunere privind stabilirea 
obliga�iilor de plat� la Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, ca 
urmare a depunerii declara�iei, de c�tre contribuabilul persoan� fizic�, emise 
de CJASS Hunedoara, astfel. 

-    … lei prin Decizia de impunere nr…/19.06.2013 
- … lei prin Decizia de impunere nr…/19.06.2013. 

            In referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele fiscale 
precizeaz� c�, obliga�iile fiscale accesorii au fost generate la data de 
31.12.2013 �i sunt aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate 
neachitate la termenul de scaden��, calculate de c�tre CJASS Hunedoara �i 
transmise c�tre AJFP Hunedoara (fost� DGFP a jude�ului Hunedoara). 
          Prin contesta�ie, petentul a în�eles s� conteste m�surile accesorii, 
invocând în sus�inere c� nu datoreaz� debitul de natura contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate care a generat aceste obliga�ii fiscale accesorii. 
          In spe�a, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz� c�: 
          Art.119  “Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
       (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere”. 
   *) Conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.39/2010, începând cu 
data de 1 iulie 2010, articolul 119 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
         Art.119 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
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       (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 “ Major�ri de întârziere 
       (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusive”. 
   *) Conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.39/2010, începând cu 
data de 1 iulie 2010, articolul 120 se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
          Art.120 “Dobânzi 
       (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusive”. 
           Art.120^1 “Penalit��i de întârziere 
       (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale”. 
   *) Conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.39/2010, prevederile 
art.120^1 intr� în vigoare începând cu data de 1 iulie 2010. 
           In temeiul acestor prevederi legale, se re�ine c�, major�rile/dobânzile de 
întârziere �i penalit��ile de întârziere se calculeaz� asupra sumelor datorate �i 
neachitate la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�.  
           Major�rile/dobânzile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere începând cu ziua imediat urm�toare termenului scadent pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 
           Totodat�, plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 
           Conform anexei la decizia de accesorii contestat�, obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de … lei sunt aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorate de persoane care realizeaz� venituri din activit��i 
independente în sum� de … lei, individualizate prin Deciziile de impunere 
nr…/19.06.2013 �i nr…/19.06.2013, calculate pentru perioada 30.12.2008 - 
31.12.2013. 
             La data de 29.07.2013, cu Recomandata nr…, Deciziile de impunere 
nr…/19.06.2013 �i nr…/19.06.2013 au fost expediate prin po�t�, la domiciliul 
fiscal al contribuabilului, fiind confirmate de primire la data de 07.08.2013. 
             In cauza analizat�, se re�ine c� petentul nu face nicio referire prin 
contesta�ie la faptul c� �i-ar fi exercitat dreptul la calea de atac împotriva 
Deciziilor de impunere nr…/19.06.2013 �i nr…/19.06.2013, privind stabilirea 
obliga�iilor de plat� la Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate, în 
sum� total� de … lei, astfel: 
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- … lei prin Decizia de impunere nr…/19.06.2013: 
- … lei - CASS aferent� perioadei 18.11.2008 - 30.11.2008 
- … lei - CASS aferent� perioadei 01.12.2008 - 31.12.2008 
- … lei - CASS aferent� perioadei 01.01.2009 - 31.01.2009 
- … lei - CASS aferent� perioadei 01.02.2009 - 28.02.2009 
- … lei - CASS aferent� perioadei 01.03.2009 - 31.03.2009 
- … lei - CASS aferent� perioadei 01.04.2009 - 30.04.2009 
- … lei - CASS aferent� perioadei 01.05.2009 - 18.05.2009 

- … lei prin Decizia de impunere nr.1686332/19.06.2013: 
              -   … lei - CASS aferent� perioadei 19.05.2009 - 30.06.2009 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.07.2009 - 30.09.2009 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.10.2009 - 31.12.2009 

    -   … lei - CASS aferent� perioadei 01.01.2010 - 31.03.2010 
              -   … lei - CASS aferent� perioadei 01.04.2010 - 30.06.2010 
              -   … lei - CASS aferent� perioadei 01.07.2010 - 30.09.2010 
              -   … lei - CASS aferent� perioadei 01.10.2010 - 31.12.2010 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.01.2011 - 31.03.2011 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.04.2011 - 30.06.2011 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.07.2011 - 30.09.2011 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.10.2011 - 31.12.2011 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.01.2012 - 31.03.2012 
              - … lei - CASS aferent� perioadei 01.04.2012 - 30.06.2012. 
            In acest sens, pentru obliga�ia de plat� principal� în sum� de … lei au 
fost emise Deciziile de impunere nr…/19.06.2013 �i nr…/19.06.2013 de c�tre 
CJASS Hunedoara, pentru care se putea face contesta�ie la organul emitent, 
sub sanc�iunea dec�derii, conform dispozi�iilor Codului de procedur� fiscal�, 
republicat, petentul având posibilitatea legal� s� conteste la CJASS 
Hunedoara, debitul de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate. 
            Astfel, crean�a fiscal� principal� în suma de … lei reprezentând 
contribu�ii de asigur�ri sociale de s�n�tate a fost stabilit� de c�tre CJASS 
Hunedoara, AJFP Hunedoara a calculat doar obliga�iile fiscale accesorii în 
sum� de … lei asupra crean�ei fiscale principale neachitate în sum� de … lei. 
            Intrucât debitele reprezentând CASS datorate pentru perioada anilor 
2008 - 2012 au r�mas neachitate, pentru neplata acestora, contribuabilul 
datoreaz� major�ri/dobânzi �i penalit��i de întârziere, calculate potrivit 
dispozi�iilor Codului de procedur� fiscal�, republicat. 
            De asemenea, având în vedere c�, în sarcina contestatorului a fost 
re�inut debitul de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate, acesta 
datoreaz� �i obliga�iile fiscale accesorii aferente, reprezentând m�sur� 
accesorie, conform principiului de drept “accesorium sequitur principale”, 
principiu potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� soarta juridic� a principalului. 
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            Referitor la sus�inerea petentului potrivit c�reia, legiuitorul a în�eles s� 
lege na�terea raportului juridic de asigurare, de încheierea unui contract de 
asigurare �i c� nu a fost niciodat� notificat în privin�a existentei debitului 
principal, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, 
petentul fiind r�spunz�tor de toate obliga�iile fiscale care revin 
contribuabililor, persoane fizice sau jurice, în aplicarea prevederilor legale.  
            Mai mult, prevederile din Legea nr.95/2006 privind reforma în 
domeniul s�n�t��ii, în vigoare la perioada de raportare, stipuleaz�: 
      Art.213 “… (4) Categoriile de persoane care nu sunt prev�zute la alin. (1) 
�i (2) au obliga�ia s� se asigure în condi�iile art. 211 �i s� pl�teasc� 
contribu�ia la asigur�rile sociale de s�n�tate în condi�iile prezentei legi.” 
      Art.211 “(1) Sunt asigura�i, potrivit prezentei legi, to�i cet��enii români cu 
domiciliul în �ar�, precum �i cet��enii str�ini �i apatrizii care au solicitat �i 
ob�inut prelungirea dreptului de �edere temporar� sau au domiciliul în 
România �i fac dovada pl��ii contribu�iei la fond, în condi�iile prezentei legi. 
În aceast� calitate, persoana în cauz� încheie un contract de asigurare cu 
casele de asigur�ri de s�n�tate, direct sau prin angajator, al c�rui model se 
stabile�te prin ordin al pre�edintelui CNAS cu avizul consiliului de 
administra�ie. […]” 
       Art.215 “(1) Obliga�ia vir�rii contribu�iei pentru asigur�rile sociale de 
s�n�tate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaz� persoane pe baz� 
de contract individual de munc� ori în baza unui statut special prev�zut de 
lege, precum �i persoanelor fizice, dup� caz. 
    (2) Persoanele juridice sau fizice la care î�i desf��oar� activitatea 
asigura�ii sunt obligate s� depun� lunar la casele de asigur�ri alese în mod 
liber de asigura�i declara�ii nominale privind obliga�iile ce le revin fa�� de 
fond �i dovada pl��ii contribu�iilor. 
    (3) Prevederile alin. (1) �i (2) se aplic� �i persoanelor care exercit� profesii 
libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, s� desf��oare activit��i 
independente.” 
         Art. 215 (în vigoare cu ianuarie 2011) 
     “ … (3) Persoanele fizice care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, venituri din agricultur� �i silvicultur�, venituri din cedarea 
folosin�ei bunurilor, din dividende �i dobânzi, din drepturi de proprietate 
intelectual� sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate 
s� depun� la casele de asigur�ri de s�n�tate cu care au încheiat contractul de 
asigurare declara�ii privind obliga�iile fa�� de fond.” 
         De asemenea, CAP. 3 “Contribu�ia asigura�ilor”, SEC�IUNEA a 2-a 
“Asigura�ii care realizeaz� venituri impozabile din activit��i independente” din 
Ordinul pre�edintelui Casei Na�ionale de Asigur�ri de S�n�tate nr.617/2007 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor 
justificative pentru dobândirea calit��ii de asigurat, respectiv asigurat f�r� 
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plata contribu�iei, precum �i pentru aplicarea m�surilor de executare silit� 
pentru încasarea sumelor datorate la Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale 
de s�n�tate, stipuleaz�: 
         Art.7 “(1) Persoanele care desf��oar� activit��i independente au 
obliga�ia de a vira trimestrial contribu�ia aplicat� asupra: 
    a) venitului net determinat ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile 
deductibile aferente realiz�rii venitului, conform prevederilor Codului fiscal, 
realizate de persoanele care desf��oar� activit��i independente ale c�ror 
venituri sunt determinate pe baza contabilit��ii în partid� simpl�; 
[…] 
    … (3) Pentru veniturile realizate din activit��i independente, contribu�ia se 
pl�te�te de persoana care le realizeaz�”. 
       Art.8 “(1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i 
independente vireaz� trimestrial contribu�ia calculat� la venitul estimat, pân� 
la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru...” 
         In temeiul acestor prevederi legale, se re�ine c� tocmai ca urmare a 
neîncadr�rii contestatorului în niciuna dintre categoriile de persoane exceptate 
de la plata contribu�iei la asigur�rile sociale de s�n�tate, acesta avea obliga�ia 
încheierii unui contract de asigurare cu casa de asigur�ri de s�n�tate �i asupra 
venitului net ob�inut din desf��urarea de activit��i independente, acesta trebuia 
s� constituie �i s� vireze contribu�ia la asigur�rile sociale de s�n�tate, cum în 
mod legal a procedat CJASS Hunedoara.  
          Obliga�ia vir�rii contribu�iei pentru asigur�rile sociale de s�n�tate revine 
persoanelor fizice, fiind obligate s� depun� la casele de asigur�ri alese în mod 
liber de asigura�i, declara�ii privind obliga�iile ce le revin fa�� de fond �i 
dovada pl��ii contribu�iilor.  
          Totodat�, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, nici 
sus�inerea potrivit c�reia “în repetate rânduri s-au calculat atât dobânzi cât �i 
penalit��i de întârziere de mai multe ori pentru aceea�i perioad�”. 
          In cauza analizat�, se re�ine c� prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr…/31.12.2013, s-au stabilit pentru perioada 30.12.2008 - 
31.12.2013, obliga�ii de plat� accesorii în sum� de … lei, asupra contribu�iilor 
de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri 
din activit��i independente, repartizate pe termene de plat�, astfel cum s-a 
re�inut mai sus, determinate prin Deciziile de impunere privind stabilirea 
obliga�iilor de plat� la Fondul na�ional unic de asigur�ri sociale de s�n�tate 
nr…/19.06.2013 �i nr…/19.06.2013 emise de c�tre CJASS Hunedoara. 
          Astfel, cu referire la calculul dobânzilor întârziere, exemplificat de c�tre 
petent (doc.CASS …/19 iunie 2012 - de 9 ori, s.a.m.d.), se arat� faptul c�:  
- dobânda în sum� de … lei, a fost calculat� pentru perioada 30.12.2008 - 
30.06.2010 asupra CASS în sum� de … lei aferent� perioadei 18.11.2008 - 
30.11.2008 
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- dobânda în sum� de … leu, a fost calculat� pentru perioada 01.07.2010 - 
30.09.2010 asupra CASS în sum� de … lei aferent� perioadei 18.11.2008 - 
31.11.2008 
- dobânda în sum� de … lei, a fost calculat� pentru perioada 01.10.2010 - 
15.04.2013 asupra CASS în sum� de … lei aferent� perioadei  18.11.2008 - 
30.11.2008 
�i de asemenea 
- dobânda în sum� de … lei, a fost calculat� pentru perioada 27.01.2009 - 
30.06.2010 asupra CASS în sum� de … lei aferent� perioadei 01.12.2008 - 
31.12.2008 
- dobânda în sum� de … lei, a fost calculat� pentru perioada 01.07.2010 - 
30.09.2010 asupra CASS în sum� de … lei aferent� perioadei 01.12.2008 - 
31.12.2008 
- dobânda în sum� de … lei, a fost calculat� pentru perioada 01.10.2010 - 
15.04.2013 asupra CASS în sum� de … lei aferent� perioadei 01.12.2008 - 
31.12.2008, s.a.m.d. 
           Ca urmare, obliga�iile fiscale accesorii au fost calculate asupra fiec�rui 
debit datorat cu titlu de CASS, individualizat în perioada de raportare, pe 
fiecare an fiscal respectiv, pe fiecare termen de plat�, începând cu anul 2008 �i 
pân� la anul 2012, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului scadent �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
            
     B. In ceea ce prive�te obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei aferente 
contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� DGRFP Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor se poate 
investi cu solu�ionarea pe fond, în condi�iile în care domnnul X, nu aduce 
niciun fel de motiva�ii în sus�inerea contesta�iei. 
          In fapt, obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, contestate de c�tre 
petent, au fost stabilite prin DECIZIA nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i sunt aferente 
debitelor de natura contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de … 
lei, stabilite ca obliga�ie de plat� prin Decizia de impunere nr…/11.03.2013 
privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribu�ii de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale pentru anul 2013, emis� de fosta AFP Deva. 
            Prin contesta�ia formulat� împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, domnul X, contest� integral 
obliga�iile fiscale accesorii, f�r� a aduce argumente �i f�r� a prezenta 
documente din care s� rezulte o alt� situa�ie decât cea constatat� de organul 
fiscal, pentru obliga�iile fiscale accesorii stabilite suplimentar în sum� de … 
lei. 
         Se re�ine c� petentul, de�i contest� integral DECIZIA nr…/31.12.2013 
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referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, aduce argumente numai în ceea ce 
prive�te obliga�iile fiscale accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale 
de s�n�tate stabilite de c�tre CJASS Hunedoara. 
             In drept, sunt incidente dispozi�iile art.206 alin.1 lit.c) �i lit.d), art.213 
alin.4 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
prev�d : 
      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� contesta�ia ”. 
      Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei. 
    …(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� 
probe noi în sus�inerea cauzei …” 
Norme metodologice: 
    182.1. “În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� fiscal�, 
contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a organelor 
de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi relevante, chiar 
dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
   Art.182 a devenit în forma republicat� art.213 
          Fa�� de prevederile legale men�ionate, contesta�ia formulat� de petent 
trebuia s� cuprind� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care 
aceasta se întemeiaz�. 
          Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i prevederile legale în 
vigoare în perioada verificat�, în spe�� se va face aplica�iunea prevederilor 
art.213 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu prevederile punctului 11.1 din OANAF nr.450/2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
stipuleaz� urm�toarele: 
    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…” 
   “11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de 
fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;[…]”, 
organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatorului cu privire la 
motivele pentru care în�elege s� conteste aceste sume, în conformitate cu 
prevederile pct.2.5. din OANAF nr.450/2013: 



 
     ����
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    “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”, 
se va respinge contesta�ia formulat� de domnul X, ca nemotivat� �i nesus�inut� 
cu documente pentru  obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei. 
       
          Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative 
fiscale, în baza referatului nr.                                             , se  
 
                                                       DECIDE: 
 
      1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de domnul X 
împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� suma total� de … lei 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri 
sociale de s�n�tate datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i 
independente.  
      2. Respingerea ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente a contesta�iei 
formulat� de domnul X împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� 
suma total� de … lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente 
contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoanele care 
realizeaz� venituri din activit��i independente.  
 
           Prezenta decizie se comunic� la: 

      - domnul X   
                - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara.       
                        

          Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 
fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 

                                        

 
DIRECTOR GENERAL, 
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