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DECIZIA NR. 218/2020 

privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
                                                              XXX 

înregistrată la D.G.R.F.P Galaţi sub nr. XXX 
  
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Structura specializată în 
soluționarea contestațiilor a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
XXX - Serviciul Fiscal Orășenesc XXX cu adresa nr. XXX, înregistrată la D.G.R.F.P. Galaţi 
sub nr. XXX, asupra contestaţiei formulată de domnul XXX, CNP - XXX, cu domiciliul în sat 
XXX, comuna XXX, jud. XXX, împotriva Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii 
reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. XXX, emisă de D.G.R.F.P. Galaţi  - 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a Judeţului XXX-S.F.O. XXX. 

Având în vedere faptul că, în contestația formulată nu se specifică cuantumul sumei 
totale contestate individualizată pe categorii de creanțe, organul de soluționare competent 
a solicitat contestatorului prin adresa nr. XXX, confirmată de primire la data de XXX, în 
conformitate cu prevederile art. 269 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare să comunice în termen de 5 zile 
de la primirea adresei cuantumul sumelor contestate pe categorii de creanțe, adresă la 
care nu s-a primit răspuns. 

În conformitate cu prevederile art. 269 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare obiectul contestației privește 
suma totală de 64 lei înscrisă în Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii 
reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. XXX.  

Contestaţia a fost formulată şi semnată olograf de către domnul XXX în conformitate 
cu prevederile art. 269 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările ulterioare.  

Analizând termenul de depunere a contestaţiei se constată că Decizia referitoare 
la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. XXX, a fost 
transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmarea de primire în data de XXX iar 
contestaţia a fost transmisă prin poștă către A.J.F.P. XXX-S.F.O. XXX în data de XXX, 
înregistrată sub nr. XXX.  

Prin urmare, contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art. 270 alin. (1) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite prevederile art. 269, art. 270, alin. (1) şi art. 272, alin. 
(2), lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările 
ulterioare coroborat cu prevederile H.G. nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi prin Structura specializată în soluționarea contestațiilor, este legal investită 
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să analizeze contestaţia formulată de domnul XXX, CNP - XXX.  

Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi, prin Structura specializată în soluționarea contestațiilor, se poate 
investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei în condiţiile în care, ulterior depunerii 
contestaţiei, petentul renunţă la contestaţia formulată.                                                                                                                                      

           În fapt, la data de XXX organele fiscale din cadrul  Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice XXX - Serviciul Fiscal Orășenesc XXX au emis Decizia referitoare la 
obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. XXX prin care 
au stabilit în sarcina contestatorului obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi și 
penalități de întârziere în sumă de  XXX lei. 

Împotriva acestei decizii, domnul XXX a formulat şi depus contestaţie înregistrată la 
A.J.F.P. XXX-S.F.O. XXX sub nr. XXX şi înregistrată la D.G.R.F.P. Galaţi sub nr. XXX. 

Ulterior, prin adresa înregistrată la A.J.F.P. XXX-S.F.O. XXX sub nr. XXX și ulterior 
la D.G.R.F.P Galați sub nr. XXX, domnul XXX a comunicat următoarele: “Prin prezenta 
retrag contestația nr. XXX depusă la S.F.O. XXX.” 

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 271 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare, unde se precizează: 

„Art. 271 Retragerea contestației 

(1) Contestația poate fi retrasă de către contestator până la soluționarea 
acesteia. În acest caz, organul de soluționare competent comunică contestatorului 
decizia prin care se ia act de renunțarea la contestație. 

(2) Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă 
contestație în interiorul termenului prevăzut la art. 270.” 

La pct. 4.1 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 3741/2015 se prevede: 

“4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de împuternicit, 
cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi depunerea 
contestaţiei. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. În cazul în care 
contestatorul se află în procedură de insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare, cererea de 
retragere a contestaţiei va purta semnătura administratorului special/ administratorului 
judiciar sau a lichidatorului, după caz. 

 4.2. Retragerea contestaţiei poate fi făcută în tot sau în parte. În situaţia în care 
cererea de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestaţia iniţială, 
despre aceasta se va face menţiune în decizia emisă în soluţionarea cauzei; contestaţia şi 
cererea de retragere parţială vor fi conexate, pentru o mai bună soluţionare a cauzei.  

4.3. După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de soluţionare 
competent va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renunţarea la 
contestaţie.” 

Întrucât cererea de retragere a contestaţiei îmbracă forma de validitate cerută de 
lege, se reţine manifestarea de voinţă a contestatorului de renunţare la calea administrativă 
de atac. 

Potrivit pct. 11.2 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală nr. 3741/2015: 
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“11.2. Prin decizie, se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în 
care contestatorul solicită retragerea acesteia.” 

În raport de împrejurarea că, în speţă, prin adresa înregistrată la A.J.F.P. XXX-
S.F.O. XXX sub nr. XXX și ulterior la D.G.R.F.P Galați sub nr. XXX, domnul XXX şi-a retras 
contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii 
reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. XXX, emisă de D.G.R.F.P. Galaţi  - 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice a Judeţului XXX-S.F.O. XXX, privind suma de 
XXX lei reprezentând dobânzi și penalități de întârziere, renunţând astfel la calea 
administrativă de atac împotriva acestui act administrativ fiscal, organul de soluţionare a 
contestaţiilor nu se poate investi cu soluţionarea pe fond a acesteia, drept pentru care ia 
act de renunţarea la contestaţie. 

 Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative enunţate 
în cuprinsul deciziei, în temeiul art.: 271, 272 şi art. 273 din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de Procedură Fiscală, se:  

 
         DECIDE 

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, prin Structura specializată 
în soluționarea contestațiilor, ia act de renunţarea la contestaţia formulată de domnul 
XXX, CNP XXX, domiciliat în sat XXX, comuna XXX, jud. XXX, împotriva Deciziei 
referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. 
XXX, emisă de D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P XXX-S.F.O. XXX referitoare la obligatiile de 
plată accesorii în sumă de XXX lei aferente contributiilor de asigurari sociale de stat 
datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente și contribuțiilor de 
asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care nu realizează venituri. 

    
În temeiul art. 273 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac, este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate şi poate fi 
atacată, la instanţa de contencios competentă, în condiţiile legii, în termen de 6 luni de la data comunicării.   

 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
                          

 


