
 
      

 
 

  1

+       
   
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 

              DECIZIA NR.62 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl I , 
înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice T 

sub nr…/2011 
 
 
 
  Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice Caraş - Severin, a fost sesizat de AdministraŃia FinanŃelor Publice C prin 
adresa nr../2011, înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr…/2011, asupra 
contestaŃiei formulată de dl I, cu domiciliat în  
 

Obiectul contestaŃiei îl constituie Titlu executoriu nr.xxxx din data de 2011 emis 
de organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice T. 
 

Dl I a depus contestaŃia la AdministraŃia FinanŃelor Publice T înregistrată sub 
nr…/2011, aceasta fiind transmisă la AdministraŃia FinanŃelor Publice C, înregistrată 
sub nr…/2011. 
 

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă D.G.F.P. Caraş-Severin prin 
Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii se poate investi cu solu Ńionarea contesta Ńiei 
formulat ă împotriva unui titlu executoriu, în condi Ńiile în care aceasta nu se afl ă 
în competen Ńa sa material ă de solu Ńionare. 
 
   În fapt, AdministraŃia FinanŃelor Publice T a emis Titlul executoriu nr.xxx/2011 
prin care a fost înscrisă obligaŃia de plată în sumă de Z lei reprezentând accesorii 
aferente impozitului pe venituri din activităŃi independente. 
 

Dl I a formulat contestaŃie împotriva Titlului executoriu nr.xxx din data de 2011 
emis de AdministraŃia FinanŃelor Publice T. 

 
În drept, în conformitate cu prevederile art.172 alin.(1),(3),(4), art.173 alin.(1), 

lit.a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, se precizează: 
“ART. 172 
    ContestaŃia la executare silită 
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(1) Persoanele interesate pot face contestaŃie împotriva oricărui act de executare 
efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, 
precum şi în cazul in care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare 
în condiŃiile legii. 
[…] 
(3) ContestaŃia poate fi facută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost 
pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre dată de o instanŃă 
judecatorească sau de alt organ jurisdicŃional şi dacă pentru contestarea lui nu există 
o altă procedură prevăzută de lege. 
4) ContestaŃia se introduce la instanŃa judecatorească competentă şi se judecă 
in procedură de urgenŃă. 
 
ART. 173 
    Termen de contestare 
    (1) ContestaŃia se poate face în termen de 15 zile, sub sancŃiunea decăderii, de la 
data când: 
    a) contestatorul a luat cunostinŃă de executarea ori de actul de executare pe care 
le contestă, din comunicarea somaŃiei sau din altă înştiinŃare primită ori, în lipsa 
acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;” 
  

Se reŃine astfel că, întrucât contestaŃia a fost formulată împotriva unui act de 
executare silită, în speŃă titlul executoriu nr.xxx/2011 emis de AdministraŃia FinanŃelor 
Publice T, contestaŃia la executarea silită fiind reglementată distinct în capitolul XI –
„ContestaŃia la executarea silită” din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competenŃa de 
soluŃionare a acestei contestaŃii aparŃine instanŃei judecătoreşti competente, aşa cum 
se precizează expres la art.172 alin.(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
De altfel, în cuprinsul Titlului executoriu nr.xxx/2011, este precizată calea de 

atac, respectiv: 
   ”Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaŃie la instanŃa 
judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunoştinŃă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 

De asemenea, la pct.5.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, se precizează: 
  “5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenŃa de soluŃionare a 
organelor specializate prevăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală 
sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege.” 
 
  Având în vedere considerentele de fapt şi temeiurile de drept, se reŃine că 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare 
ContestaŃii nu are competenŃa materială de soluŃionare a contestaŃiei îndreptate 
împotriva Titlului executoriu nr.xxx/2011, aceasta aparŃinând instanŃei judecătoreşti. 
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 Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul art.172 alin.(1),(3),(4), art.173 
alin.(1), lit.a) din O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi pct.5.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se: 
 
 
  

DECIDE 
 
 
 
 Constatarea necompetenŃei materiale a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, de soluŃionare a contestaŃiei 
formulată de dl I  împotriva Titlului executoriu nr.xxx/2011, emis de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice T, aceasta revenind instanŃei judecătoreşti. 
 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi atacată, conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la instanŃa 
judecătorească competentă. 

 
 
 
 
 

                                                DIRECTOR EXECUTIV, 
 


