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DECIZIA NR. DGc 742/12.11.2012 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

                                    FUNDAŢIA Y IAŞI 
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 Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, cu adresa nr. ………. din data de 
03.08.2012, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 25757 din data de 
06.08.2012, cu privire la contestaţia formulată de FUNDAŢIA Y, cu sediul 
în municipiul Iaşi, ………, judeţul Iaşi, cod de înregistrare fiscală 
……………. 

Obiectul contestaţiei îl constituie suma totală de S lei stabilită 
prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma 
corecţiilor evidenţei fiscale nr. ............. şi reprezintă dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente  debitului în sumă totală de S lei, stabilit prin Procesul 
verbal de constatare nr. ............, încheiat de către organele de control din 
cadrul Direcţiei Control şi Verificare Utilizări Fonduri Comunitare, din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.  
                    Contestaţia este semnată de către doamna Sile Irina Maria, în 
calitate de director executiv şi poartă amprenta ştampilei FUNDAŢIEI Y 
IAŞI, în original.  
  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare nr. .............. semnat de conducătorul organului care a încheiat 
actul atacat, respectiv Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, 
prin care se propune respingerea contestaţiei, ca nemotivată. 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal atacat a fost 
comunicat petentei în data de 12.06.2012, prin ridicarea acestuia sub 
semnătură de primire, iar contestaţia a fost depusă în data de 04.07.2012, 
la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi - Administraţia 
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Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, unde a fost înregistrată sub nr. 
.............. 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin.(1) 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. 
   
                   I. FUNDAŢIA Y IAŞI contestă Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. …… din 
data de 08.06.2012 pentru accesoriile în sumă totală de S lei reprezentând 
dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei 
aferente unui debit în sumă de S lei ce a fost stabilit printr-un process 
verbal de constatare (titlu de creanţă) care a făcut obiectul dosarului de 
executare nr. 707/2011 al Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, motivând următoarele: 
  1. În conţinutul Deciziei de impunere nr. 233 din data de 
08.06.2012, comunicată în data de 12.06.2012, nu este menţionat temeiul 
de drept în baza căruia s-au calculat sumele reprezentând dobânzi şi 
penalităţi de întârziere (art. 4 alin (1) din Anexa – Norme Metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 79/2003, menţionat în decizie, prevede doar termenul 
de plată şi nu modul de calcul al sumelor stabilite ca obligaţii). 
  2. Din conţinutul Deciziei de impunere nr. 233 din data de 
08.06.2012 nu rezultă modul de calcul al dobânzilor şi penalităţilor de 
întârziere, sumele fiind prea mari în raport cu perioada avută în vedere, 
inclusiv cu perioada de suspendare a executării silite ce ar fi trebuit să fie 
exclusă din numărul de zile la care s-a raportat calculul accesoriilor. 
  Petenta menţionează că această perioadă a început la data de 
11.11.2011, când prin Încheierea dată în dosarul nr. ……………, 
Judecătoria Iaşi a admis cererea sa de suspendare a executării silite până 
la soluţionarea contestaţiei la executare, iar până la rămânerea definitivă a 
sentinţei civile de soluţionare a contestaţiei a existat o perioadă de 
suspendare a executării silite, perioadă care ar fi trebuit să fie exclusă de 
la calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere. 
  Pentru motivele invocate şi luând în considerare prevederile 
legale în materie, în vigoare, solicită anularea Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. 233 din 
data de 08.06.2012. 
  Contestatoarea anexează la contestaţie Încheierea din 
11.11.2011 din dosarul nr. ……………… a Judecătoriei Iaşi. 
 
  II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi a emis pe numele FUNDAŢIEI Y IAŞI Decizia 
de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei 



 
      

 
 

 

3

www.anaf.ro 

fiscale nr.............., prin care, în temeiul art. 4 alin. (1) din Anexa -  Norme 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind 
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi 
completările ulterioare, a stabilit dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de 
întârziere în sumă de S lei, calculate asupra debitului în sumă de S lei, 
reprezentând fonduri comunitare, aşa cum se precizează în Referatul cu 
propuneri de soluţionare nr. ............ 
 
  III. Având în vedere documentele existente la dosarul 
cauzei, susţinerile organului de administrare fiscală, motivaţiile 
contestatoarei, precum şi actele normative incidente cauzei se reţin 
următoarele: 
 
  Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal din 
cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi avea 
dreptul legal să stabilească în sarcina FUNDAŢIEI Y IAŞI, prin Decizie 
de impunere debite de natura dobânzilor şi penalităţilor de întârziere 
aferente  debitelor de natura fondurilor comunitare, stabilite anterior 
de către Direcţia de Control şi Verificare Utilizare Fonduri Comunitare 
din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în 
condiţiile în care pentru neachitarea la termen a debitelor de natura 
fondurilor comunitare s-a emis  Proces - verbal de stabilire a 
creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate,  care 
constituie titlu de creanţă şi care se emite de către autorităţile 
competente care au emis Procesul – verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare. 
 
                   În fapt, Direcţia Control şi Verificare Utilizare Fonduri 
Comunitare din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a 
emis Procesul – verbal de constatare nr. ............, prin care a stabilit în 
sarcina FUNDAŢIEI Y IAŞI un debit în sumă de S lei. 
                  Cu adresa nr. ............, organul de control a transmis Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Administraţiei Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi titlul de creanţă în vederea efectuării 
demersurilor necesare  privind recuperarea creanţelor bugetare rezultate 
din nereguli fonduri comunitare, înregistrat sub nr. ............. 
                   Urmarea măsurilor de executare silită Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi a încasat suma de S lei, sumă ce a fost virată în 
contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului cu ordinul de plată 
nr. 1 din data de 08.06.2012. 
                  Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în 
urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ..........., Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, a stabilit în sarcina FUNDAŢIEI Y IAŞI, în 
temeiul art. 4 alin. (1) din Anexa -  Norme metodologice de aplicare a 
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Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzi 
în sumă de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei, calculate 
asupra debitului în sumă de S lei, reprezentând fonduri comunitare, aşa 
cum se precizează în Referatul cu propuneri de soluţionare nr. ............. 
                      FUNDAŢIA ............ IAŞI, prin contestaţia formulatată, 
motivează faptul că în conţinutul Deciziei de impunere nr. ……….. din data 
de 08.06.2012, nu este menţionat temeiul de drept în baza căruia s-au 
calculat sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, din 
conţinutul deciziei nu rezultă modul de calcul al dobânzilor şi penalităţilor 
de întârziere, acestea fiind prea mari în raport cu perioada avută în vedere. 
 

În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 42 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 

„(1) Creanţele bugetare rezultate din nereguli sunt scadente la 
expirarea termenului de plată stabilit în titlul de creanţă, respectiv în 30 de 
zile de la data comunicării titlului de creanţă. 

 (2) Debitorul datorează, pentru neachitarea la termen a 
obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă, o dobândă care se calculează prin 
aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din 
contravaloarea în lei a creanţei bugetare, din prima zi de după expirarea 
termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), până la 
data stingerii acesteia, cu excepţia cazului în care normele Uniunii 
Europene sau ale donatorului public internaţional prevăd altfel. 

  (3) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la 
alin. (2), autorităţile competente care au emis procesul-verbal de 
constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, în aplicarea 
prevederilor art. 21, au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a 
emite un proces-verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din 
aplicarea dobânzii datorate, care constituie titlu de creanţă şi care se 
comunică debitorului. Modelul procesului-verbal de stabilire a creanţelor 
bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate se stabileşte prin 
normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   (4) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a 
Băncii Naţionale a României în vigoare la data întocmirii procesului-verbal 
de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate. 
[….]” 

Se reţine faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 
din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, a fost publicată în Monitorul 
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Oficial al României nr. 461 din 30.06.2011, dată la care a fost abrogată 
Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea 
fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente 
utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prin urmare, potrivit textelor de lege invocate, pentru 
neachitarea a obligaţiilor stabilite prin proces – verbal de constatare a 
neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare, obligaţia de calcul a dobânzii 
revine autorităţii care a emis procesul – verbal, dobânda fiind calculată la 
rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României la data întocmirii 
procesului – verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din 
aplicarea dobânzii datorate. 

Având în vedere faptul că prin Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ............... 
din data de 08.06.2012, Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, a stabilit în sarcina FUNDAŢIEI Y IAŞI, dobânzi şi penalităţi de 
întârziere, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările 
şi completările ulterioare, prevederi care erau abrogate la data emiterii 
deciziei contestate, organul de soluţionare competent, cu adresa nr. 
............. şi adresa de revenire nr. .................., a solicitat Direcţiei Generale 
Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene (fosta Direcţie Control şi 
Verificare Utilizare Fonduri Comunitare) din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului să ne transmită punctul de vedere şi eventual 
procesul – verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate în aplicarea 
dobânzii datorate. 

Prin adresa nr. ..........., înregistrată la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ................., Direcţia Generală 
Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene – Serviciul Urmărire şi 
Recuperare Creanţe Neregului din cadrul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, comunică faptul că a emis proiectul procesului– 
verbal de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii 
datorate,  precizând totodată faptul că după finalizarea procesului – verbal 
de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate, 
vor transmite o copie şi instituţiei noastre.   

Ca urmare, prin adresa nr. ................, înregistrată la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ................, Direcţia 
Generală Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene – Serviciul 
Urmărire şi Recuperare Creanţe Neregului din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, a transmis Procesul – verbal de 
stabilire a creanţelor bugetare rezultate în aplicarea dobânzii datorate nr. 
..........., prin care, asupra debitului stabilit prin Procesul – verbal de 
constatare nr. ................, au fost calculate dobânzi, procentul de dobândă 
utilizat fiind potrivit prevederilor art. 42 alin. (4) din O.U.G. nr. 66/2011, 
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respectiv de 5,25% pe an, reprezentând rata dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României, în vigoare la data de 21.09.2012. 

Se constată astfel că, organul fiscal din cadrul Administraţiei 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi,  a emis ilegal Decizia de impunere 
privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. 
233 din data de 08.06.2012, competenţa legală de stabilire a creanţelor 
bugetare rezultate din aplicarea dobânzii datorate fiind a Direcţiei 
Generale Constatare şi Stabilire Nereguli Fonduri Europene – Serviciul 
Urmărire şi Recuperare Creanţe Neregului din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

 Drept urmare, se va admite contestaţia pentru suma de S lei 
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente fondurilor 
comunitare şi în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: 
„În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau 
parţială a actului atacat”, se va anula Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. ............
             
         Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 210 şi art. 216 
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 Admiterea contestaţiei formulate de FUNDAŢIA Y IAŞI 
şi anularea Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma 
corecţiilor evidenţei fiscale nr. ........, pentru suma de S lei reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente fondurilor comunitare. 
  
                 Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 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.  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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                                                                ŞEF SERVICIU                 
                                                             SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,             
                                                                       ....................... 
 
 
 
                        
 
 

 

 
Întocmit, 

consilier superior Dorina Poruşniuc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        4 ex/12.11. 2012 
  


