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Tribunalul Mure� asupra Deciziei civile pronun�ate în dosarul X, prin care s-a
declinat în favoarea D.G.F.P. Mure� competen�a de solu�ionare a contesta�iei
formulate de� contestatari,� ���������� �
��� ������ ����������� emis de administratia
publica locala.

��� ��
����� impozite �i taxe locale, precum �i obligatiile accesorii
acestora.
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În fapt, D.G.F.P. Mure�, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii, este
învestit� s� se pronun�e asupra competen�ei materiale de a solu�iona contesta�ia
formulat� de petenti împotriva titlului executoriu �����de Prim�ria municipiului
Tg.Mure�.

Potrivit actului administrativ fiscal anterior men�ionat, emis de
Prim�ria municipiului Tg.Mure�, ��
�� ��������� ��� ��
���������� impozite �i taxe
locale �������"�������������������������#

În temeiul dispozi�iilor art.295 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, impozitele �i taxele locale - în categoria c�rora intr� �i obliga�iile stabilite
prin titlul executoriu atacat -, precum �i dobânzile �i penalit��ile pentru plata cu
întârziere a impozitelor �i taxelor locale, constituie venit la bugetul local al unit��ii
administrativ-teritoriale în raza c�reia se afl� bunurile impozabile. 

Prin Decizia civil� pronun�at� în dosarul X, Tribunalul Mure� a
declinat în favoarea D.G.F.P. Mure� competen�a de solu�ionare a contesta�iei
formulate de petenti în contradictoriu cu Prim�ria municipiului Tg.Mure�, privind
titlul executoriu emis de administratia publica locala.

În motivare s-a re�inut c� titlul executoriu atacat reprezint� o crean��
fiscal� stabilit� în sarcina peten�ilor de Prim�ria Tg.Mure�, iar în temeiul art.178
alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, contesta�iile
formulate împotriva deciziilor de impunere, care au ca obiect impozite, taxe,
contribu�ii �i alte accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 5 miliarde lei,
se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor
generale unde contestatorii au domiciliul fiscal, drept pentru care instan�a �i-a
declinat competen�a de solu�ionare în favoarea D.G.F.P. Mure�.

În drept, potrivit art.178 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului
nr.92/2003, republicat�, “Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,



precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup�
cum urmeaz�:

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 5 miliarde lei,
se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor
generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dup� caz, de c�tre organul
fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); [...]”.

Pe cale de excep�ie, prin derogare de la acest alineat, art.178 alin.(4)
prevede: “Contesta�iile formulate împotriva actelor administrative fiscale
emise de autorit��ile administra�iei publice locale se solu�ioneaz� de c�tre
acestea”, iar la art.35 din acela�i act normativ se arat� urm�toarele:
“Compartimentele de specialitate ale autorit��ilor administra�iei publice locale
sunt competente pentru administrarea impozitelor, taxelor �i a altor sume datorate
bugetelor locale ale unit��ilor administrativ-teritoriale.”

A�adar, rezult� cu claritate faptul c� nu pot fi solu�ionate potrivit
art.178 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�,
contesta�iile formulate împotriva unor acte administrativ fiscale emise de organele
administra�iei publice locale.

Prin urmare, instan�a de judecat�, atunci când s-a pronun�at în sensul
declin�rii competen�ei de solu�ionare, a f�cut aplicarea prevederilor art.178
alin.(1) lit.a) anterior men�ionat, ignorând dispozi�iile alin.(4) ale acestui articol,
în ceea ce priveste contesta�iile formulate împotriva actelor administrative fiscale
emise de autorit��ile administra�iei publice locale.

În consecin��, având în vedere Decizia civil� pronun�at� de Tribunalul
Mure� în Dosarul X, prin care se declin� competen�a de solu�ionare a contesta�iei
la executare în favoarea D.G.F.P. Mure�, precum �i faptul c�, întrucât D.G.F.P.
Mure� constat� c� nu are competen�� material� de solu�ionare, în conformitate cu
prevederile art.178 alin.(4) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2002, republicat�,
organul fiscal competent în solu�ionarea contesta�iei în cauz� fiind Prim�ria
municipiului Tg.Mure�, în cauz� exist� un conflict negativ de competen��. 

În drept, în conformitate cu prevederile art.20 pct.2 din Codul de
procedur� civil�, exist� conflict de competen�� când dou� sau mai multe instan�e,
prin hot�râri irevocabile s-au declarat necompetente de a judeca aceea�i pricin�,
iar potrivit art.22 alin.4 din acela�i act normativ, “Exist� conflict de competen��,
în sensul art. 20, si în cazul în care el se ive�te între instan�e judec�tore�ti �i
alte organe cu activitate jurisdic�ional�. În acest caz, conflictul de
competen�� se rezolv� de instan�a judec�toreasc� ierarhic superioar�
instan�ei în conflict, dispozi�iile art. 21 fiind aplicabile.”

Pe cale de consecin��, constatându-se conflictul negativ de competen��
creat, se va înainta dosarul cauzei, pentru rezolvarea acestuia, Cur�ii de Apel
Tg.Mure�, ca instan�� superioar� instan�ei în conflict, respectiv Tribunalul Mure�.
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1. Direc�ia General� a Finan�elor Publice Mure�, prin Biroul
Solu�ionare Contesta�ii, nu se poate învesti cu solu�ionarea contesta�iei formulate
de petenti, întrucât conform dispozi�iilor legale, competen�a de solu�ionare a
acesteia apar�ine Prim�riei municipiului Tg.Mure�.

2. Înaintarea dosarului cauzei Cur�ii de Apel Tg.Mure�, pentru
solu�ionarea conflictului negativ de competen�� în ceea ce prive�te contesta�ia
formulat� de petenti împotriva titlului executoriu emis de Prim�ria municipiului
Tg.Mure�.
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