
 
 
                DECIZIA NR. 10/2005 emisa de D.G.F.P. a judetului Hunedoara 
 
 
                  
 
 
            Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a fost 
sesizata de Administratia finantelor publice a municipiului Deva asupra  
contestatiei formulata impotriva masuri, privind anularea inlesnirii  la plata 
obligatiilor catre bugetul consolidat al statului, stabilita printr-o nota de 
constatare, incheiata de inspectori din cadrul Administratiei finantelor publice a 
municipiului Deva.            
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.176 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala. 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara, constatand 
ca sunt indeplinite dispozitiile art.174, art.175 si art.176 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003,republicata, privind Codul de procedura fiscala, este 
investita sa se pronunte asupra contestatiei. 
           I.Prin contestatia formulata, societatea contestatoare invoca in 
sustinerea acesteia urmatoarele: 
 
           Societatea a incheiat cu Casa Nationala de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale, conventia privind esalonarea la plata pentru obligatiile restante 
la 31.10.2003.  
           Graficul, anexa la conventie, s-a intocmit pe o perioada de 50  de luni, 
din care 6 luni, perioada de gratie.  
           La data incheierii notei de constatare, organele de control nu au tinut 
cont de conditiile stabilite prin conventie si au stins debitele in ordinea vechimii 
lor, respectiv suma restanta aferenta anului 2003 si apoi obligatiile curente 
neachitate la scadenta, pentru perioada ianuarie - aprilie 2004. 
           Conform pct. 1 din conventie, obligatiile curente cu termene scadente 
incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a conventiei, se pot 
achita in cel mult 90 de zile. 
           Prin contestatia formulata, societatea comerciala precizeaza faptul ca 
,,dobanzile si penalitatile aferente obligatiilor achitate cu intarziere, precum si 
reantregirea garantiei, unitatea le va achita in totalitate in luna august 2004’’, 
astfel ca solicita mentinerea conventiei. 
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           II. Prin nota de constatare, incheiata de inspectori din cadrul 
Administratiei finantelor publice a municipiului Deva, s-au consemnat 
urmatoarele: 
 
           Prin cerere, adresata catre Casa Nationala de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale Deva, societatea solicita acordarea inlesnirilor la plata 
creantelor bugetare restante, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
40/2002, dupa cum urmeaza : 
         - esalonarea pe o perioada de 50 luni, cu termen de gratie de 6 luni, a 
obligatiilor bugetare restante in suma totala de …. ;  
         - scutirea (amanarea in vederea reducerii cu 100%) la plata a majorarilor 
si penalitatilor in suma totala de …. . 
           Prin conventia incheiata s-a comunicat, societatii, aprobarea inlesnirii la 
plata in conditiile respectarii graficelor de esalonare anexate conventiei si a 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.40/2002 si a Ordinului 
Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale nr. 216/2002.  
           Cu ocazia verificarii s-a constatat faptul ca societatea nu a respectat 
conditiile inlesnirii la plata obligatiilor, in sensul ca:  
         - nu a achitat obligatiile bugetare curente cu termene scadente incepand 
cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a conventiei incheiate, 
respectiv cele aferente lunilor : noiembrie si decembrie 2003, ianuarie, februarie, 
martie si aprilie 2004 ;    
         - nu a depus garantia stabilita, in termenul de 60 de zile de la data 
incheierii conventiei. 
           Prin nota de constatare contestata se consemneaza faptul ca 
,,Nerespectarea termenelor de plata si a conditiilor in care s-au aprobat 
inlesnirile la plata, conduce la pierderea facilitatilor acordate si aplicarea 
prevederilor Codului de procedura fiscala, privind executarea creantelor fiscale’’. 
 
           III. Avand in vedere constatarile organelor de control, motivatiile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele 
normative in vigoare in perioada verificata, se retin urmatoarele : 
 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara este investita 
sa se pronunte daca societatea contestatoare beneficiaza de inlesnirile 
aprobate prin conventie, in conditiile in care petitionara a prezentat documente 
din care rezulta ca au fost achitate obligatiile de plata curente si avand in vedere 
prevederile art. 25 din Ordonanta Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea 
unor masuri financiare. 
 
           In fapt, prin conventia incheiata intre Casa Nationala de Pensii si alte 
Drepturi de Asigurari Sociale si societate, s-au stabilit urmatoarele :  
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         I. esalonarea la plata pe cel mult 50 luni cu cel mult 6 luni perioada de 
gratie cuprinsa in perioada de esalonare, diferentiat pe activitate proprie, 
succursale si pe obligatii, conform Legii nr.491/2002, restante, conform datelor 
inscrise in Anexa I si a graficelor de esalonare ; 
         II. scutirea la plata a dobanzilor in suma totala de … lei si a penalitatilor de 
intarziere in suma totala de … lei. 
           Prin nota de constatare contestata, s-a consemnat faptul ca societatea 
comerciala nu a respectat conditiile acordarii inlesnirii la plata obligatiilor, conditii 
stabilite prin conventia incheiata cu Casa Nationala de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale, dupa cum urmeaza : 
         - nu au fost achitate obligatiile bugetare curente, cu termene scadente 
incepand cu intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a conventiei incheiate, 
respectiv pentru lunile : noiembrie si decembrie 2003 si ianuarie, februarie, 
martie si aprilie 2004 ; 
         - nu a fost depusa garantia stabilita, in termen de 60 de zile de la data 
incheierii conventiei. 
           Societatea comerciala a prezentat ordinele de plata prin care justifica 
efectuarea platilor reprezentand obligatii bugetare aferente lunilor : noiembrie si 
decembrie 2003 si ianuarie, februarie, martie si aprilie 2004. 
           Contestatoarea precizeaza faptul ca plata acestor obligatii nu s-a 
efectuat la termenele scadente datorita greutatilor in incasarea creantelor de la 
clienti.  
           De asemenea petitionara a prezentat ordinele de plata : nr..../2004 si nr. 
…/2004 care atesta plata dobanzilor si penalitatilor aferente obligatiilor achitate 
cu intarziere precum si reintregirea garantiei. 
 
           In drept, art. 182 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, 
republicata, privind Codul de procedura fiscala, prevede : 
 
         ,,(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal 
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat 
activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e 
asupra acestora.” 
           De asemenea, art. 25 din Ordonanta Guvernului nr.94/2004 privind 
reglementarea unor masuri financiare, prevede : 
         
         (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obliga�iilor 
datorate bugetului general consolidat, acordate în baza reglement�rilor 
legale în materie, �i care, pân� la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada 
stingerii sumelor cuprinse în rate, precum �i a obliga�iilor fiscale curente, 
cu termene de plat� pân� la aceea�i dat�, a constituirii garan�iei �i pl��ii 
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oric�ror alte obliga�ii fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plat�, precum 
�i îndeplinirii celorlalte condi�ii în care înlesnirile au fost aprobate, 
beneficiaz� de men�inerea înlesnirii pentru sumele r�mase de plat� 
începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prev�zute de lege. 
         (2) Pentru plata cu întârziere a ratelor �i a obliga�iilor curente de c�tre 
debitorii care se încadreaz� în prevederile alin. (1), organul fiscal 
competent calculeaz� �i comunic� acestora pân� la data de 10 decembrie 
2004 diferen�a de dobând� �i penalitatea de întârziere aferent�, dup� caz, 
care se vor achita pân� la data de 20 decembrie 2004. 
         (3) Prevederile de mai sus se aplic� �i debitorilor pentru care au 
început sau continuat, dup� caz, m�surile de executare silit�, care se 
continu� pân� la data de 30 noiembrie 2004. În cazul execut�rii silite 
mobiliare sau imobiliare, acestea se continu� pân� la valorificare, iar 
sumele ob�inute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile 
executorii pentru care a fost început� executarea silit�, chiar dac� acestea 
se reg�sesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri. 
         (4) În cazul în care garan�ia constituit� la începutul acord�rii înlesnirii 
la plat� s-a utilizat pentru stingerea crean�elor bugetare, se va constitui o 
nou� garan�ie pentru sumele r�mase de plat�. 
         (5) Pentru sumele r�mase de plat� organele teritoriale ale Ministerului 
Finan�elor Publice, unde debitorii sunt înregistra�i ca pl�titori de impozite 
�i taxe, vor comunica acestora graficele de plat� ref�cute f�r� a se dep��i 
num�rul de rate aprobate ini�ial. 
           Prin adresa nr…/2005 s-a solicitat Administratiei finantelor publice a 
municipiului Deva sa se efectueze o verificare privind respectarea de societatea 
contestatoare a prevederilor legale mentionate mai sus. 
           Cu adresa nr…./2005, Administratia finantelor publice a municipiului 
Deva a transmis o copie a notei de constatare nr…./2004 din care rezulta ca 
debitele din nota, pana la data de 31.08.2004 si accesoriile aferente acestora, 
calculate pana la data de 21.10.2004, au fost achitate in luna noiembrie 2004. 
           Prin aceeasi adresa, Administratia finantelor publice a municipiului Deva 
precizeaza faptul ca ,,urmeaza a se incheia o noua nota pentru perioada: 
septembrie - decembrie 2004.” 
           Fata de cele precizate, se retine ca Directia generala a finantelor publice 
a judetului Hunedoara nu se poate pronunta daca societatea contestatoare 
beneficiaza de inlesnirile aprobate prin conventia nr…./2003 in conditiile in care 
petitionara a prezentat documente din care rezulta ca au fost achitate obligatiile 
de plata curente  si avand in vedere prevederile art. 25 din Ordonanta 
Guvernului nr.94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare. 
 
           In drept, se vor aplica prevederile art.185 alin.(3) din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, potrivit 
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caruia ,,Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ 
atacat, situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare.” 
           Pentru considerentele retinute si in temeiul prevederilor art. 178 si art. 
185 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala, se 
 
 
                                                 DECIDE: 
 
           Desfiintarea notei de constatare contestata referitoare la inlesnirile 
aprobate prin conventia nr…/2003, reprezentand: 
   - esalonarea la plata a obligatiilor restante in suma totala de ….lei; 
   - scutirea la plata dobanzilor de intarziere in suma de….lei si a penalitatilor de 
intarziere in suma de …, urmand sa se incheie un nou act administrativ care va 
avea in vedere considerentele aratate.  
 
 
 
 

              
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


