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Pe rol fiind judecarea ac�iunii formulate de reclamanta SC X SRL, în contradictoriu cu 

pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin, având ca obiect contesta�ie act 
administrativ fiscal. 

La apelul nominal f�cut în �edin�a public�, nu au r�spuns p�r�ile. 
Procedura de citare este legal îndeplinit�. 
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin��, dup� care instan�a constat� c� 

reclamanta nu a timbrat ac�iunea, astfel cum i s-a pus în vedere prin adresele emise în data de 
25.01.2011 �i uimise la ambele sedii comunicate de reprezentantul conven�ional al reclamantei. 

Tribunalul, din oficiu, invoc� excep�ia de procedur� privind netimbrarea ac�iunii �i 
re�ine cauza în pronun�are pe excep�ie. 

TRIBUNALUL 

Deliberând asupra ac�iunii de fa��, constat� 

urm�toarele: 
Prin ac�iunea înregistrat� la aceast� instan��, sub nr. /2010, din 15.10.2010, 

reclamanta SC X                                                                                                                                                                                                                                                           
, în contradictoriu cu pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice, a solicitat instan�ei ca, prin 
hot�rârea ce o va pronun�a, s� dispun� anularea dispozi�iei de impunere nr. /10.05.2010, 
desfiin�area în întregime a actelor administrative fiscale atacate �i s� oblige pârâta s� emit� o 
nou� decizie de impunere, cu o nou� baz� de impozitare corespunz�toare. 

în motivarea ac�iunii, reclamanta a sus�inut c� la data de 10.05.2010, pârâta i-a 
comunicat actul administrativ fiscal nr. /10.05.2010, prin care aceasta a dispus în mod 
netemeinic �i nelegal s� pl�teasc� suma de  lei, reprezentând crean�a stabilit� în urma 
controlului efectuat de LTM lâ societatea reclamant�, pentru faptul c� numit� ar fi prestat 
munc� la aceast� societate, f�r� a avea încheiat contract individual de munc�, în perioada 
25.06.2009-09.12.2010. 

Totodat�, reclamanta a ar�tat c� a formulat contesta�ie împotriva deciziei de 
impunere nr. /10.05,2010, înregistrat� sub nr. /31.03.2010, care a fost respins� de pârât�. 

în drept, ac�iunea a fost întemeiat� pe disp. art. 43, art. 84, art. 88, art. 175, art. 
188 din Codul de procedur� fiscal� republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

In dovedirea ac�iunii, reclamanta a depus la dosar urm�toarele înscrisuri: 
adresa nr. /10.05.2010 �i decizia nr. /10.05.2010. 

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ac�iunii, ca 
neîntemeiat�. 
 

 

în acest sens, a ar�tat c� prin decizia de impunere nr. î 



/06.02.2010 s-au stabilit obliga�ii de plat� în sum� de  lei, decizie ce a avut Ia 
baz� Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr. /15.02.2010. Urmare a 
controlului efectuat la sediul societ��ii reclamante, s-a constatat c� societatea 
reclamant� a primit la lucru f�r� contract de munca pe numita, aceasta 
declarând c� a muncit f�r� forme legale în perioada 25.06.2009- 09.12.2009. 

De asemenea, reclamanta a ar�tat c�, prin decizia nr. 27, 
înregistrat� la DGFP Cara�-Severin, sub nr. /18.03.2010, s-a respins ca 
nemotivatâ contesta�ia formulat� de reclamant�, pentru suma de  lei, stabilit� 
prin decizia de impunere ni. /16.02.2010, reprezentând obliga�ii fiscale stabilite 
în sarcina societ��ii reclamante.  

Reclamanta a sus�inut c� în perioada 08.02.2010-15.02.2010 
organele de inspec�ie fiscal� au efectuat o inspec�ie fiscal� par�ial� �i au întocmit 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr. /15.02.2010, perioada supus� inspec�iei fiscale 
fiind 13.03.200S-10.12.2009. Astfel, s-a constatat c� societatea reclamant� nu 
calculeaz�, nu înregistreaz� în contabilitate �i nu declar� obliga�ii de plat� la 
bugetul de stat aferente veniturilor din salarii, contribu�iei de asigur�ri sociale 
pentru numita, contribu�iei la bugetul asigur�rilor pentru �omaj pentru numita, 
a contribu�iei la bugetul asigur�rilor sociale de s�n�tate, a contribu�iei pentru 
concedii �i indemniza�ii de s�n�tate, a contribu�iei de asigur�ri pentru accidente 
de munc� �i boli profesionale, obliga�ii de ( plat� aferente fondului de garantare 
pentru plata crean�elor salariale pentru numita. 

In drept, pârâtul a invocat prev. art. 1 1 5  Cod procedur� civil�. 
Tribunalul observ� c� la termenele de judecat� din data de 

24.11.2010 �i 19.01,2011 i-a pus în vedere reclamantei, atât reprezentantului 
conven�ional al acesteia, prezent la judecata, cât �i prin adresele emise la dala de 
25.01.2011, s� achite taxa judiciar� de timbru în cuantum de 4 lei �i timbru 
judiciar în valoare de X lei, conform art.3 lit. m din Legea nr. 146/1997, privind 
taxele judiciare de timbru �i OUG. Nr. 32/1995, privind timbrul judiciar. 

Cum reclamanta nu a îndeplinit obliga�ia de plat�, pân� la 
termenele stabilite, Tribunalul constat� c� sunt incidente disp. art. 20 pct. 3 din 
Legea nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, modificat�. 

Ca urmare, fa�� de aceste prevederi legale, Tribunalul va admite 
excep�ia netimbr�rii ac�iunii, invocat� din oficiu �i va dispune anularea ac�iunii 
reclamantei ca netimbrat�.  

DECIDE 
 

Admite excep�ia de procedur� privind netimbrarea ac�iunii, invocat� din 
oficiu. 

Anuleaz� ac�iunea formulat� de reclamanta SCX SRL cu sediul în, 
Str., nr. , sc. , ap., Jud. �i în Cartier, str. , nr. , Jud., în contradictoriu cu pârâta 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin, cu sediul în, str. nr. 2, 
Jud, , ca netimbrat�. 

Cu drept de recurs în termen de 1 5  zile de la comunicare. 
.   PRE�EDINTE,   , ^.-


