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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  24  din 14.03.2011 
    
 
 Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl. ….. cu domiciliul în com. ….., 
jud. Teleorman înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman 
sub nr. …../…..2011  

 
 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman reprezentată prin Biroul 

SoluŃionare ContestaŃii a fost sesizată de către AdministraŃia FinanŃelor Publice ….. cu 
privire la contestaŃia depusă de dl. ….., cu domiciliul în com. ….., jud. Teleorman, prin 
care solicită anularea Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
…../…..2010 si restituirea sumei de ….. lei, platită cu ChitanŃa pentru încasarea de 
impozite, taxe şi contribuŃii Seria ….., Nr. ….. din data de …..2010. 

 
ContestaŃia a fost înregistrată la A.F.P. ….. sub nr. …../…..2011 şi transmisă la 

D.G.F.P. Teleorman prin Adresa înregistrata sub nr. …../…..2011. 
 
În temeiul prevederilor pct – lor 3.2, respectiv 3.5 – 3.8 din Ordinul Preşedintelui 

A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
organele de revizuire au solicitat organului care a încheiat actul atacat, respectiv A.F.P. 
….. prin Adresa nr. ….. din …..2011, să constituie dosarul contestaŃiei, să verifice 
condiŃiile procedurale obligatorii şi să întocmească referatul cu propuneri de soluŃionare, 
primind în acest sens răspunsul înregistrat sub nr. …../…..2011. 

 
Aşa fiind, obiectul contestaŃiei  îl constituie suma de ….. lei reprezentând taxă pe 

poluare pentru autovehicule. 
 
În urma verificărilor efectuate asupra respectării termenului de depunere a 

contestaŃiei, reglementat de art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se constată că 
petentul a depus contestaŃia peste termenul legal de 30 de zile. 

 
Fiind îndeplinite celelalte condiŃii procedurale de contestare prevăzute de lege, 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman este competentă să soluŃioneze 
cauza. 
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Astfel, din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, în raport cu actele 
normative în vigoare se reŃine: 

Dl. ….. se identifică prin C.N.P. ….. şi are domiciliul în com. ….., judeŃul 
Teleorman. 

 
Cauza supus ă solu Ńion ării este aceea dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 

Publice Teleorman, se poate investi cu solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei 
formulat ă de dl. ….. împotriva Deciziei de calcul al taxei p e poluare pentru 
autovehicule nr. …../…..2010 emis ă de Administra Ńia Finan Ńelor Publice ….., în 
condi Ńiile în care contestatorul nu a respectat condi Ńiile procedurale prev ăzute de 
legisla Ńie în sistemul c ăilor administrative de atac. 

 
În fapt, aşa cum rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei, petentul a 

solicitat înmatricularea unui autoturism marca ….. Tip ….., categoria N 1, serie şasiu 
….., nr. omologare ….., nr. de identificare ….., an de fabricaŃie 2007, serie carte auto 
….. cu norma de poluare Euro 4, data primei înmatriculări în afara teritoriului României – 
…..2008. 

Din documentele care constituie dosarul cauzei (Decizia de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr. …../…..2010; ChitanŃa pentru încasarea de impozite, 
taxe şi contribuŃii seria ….., nr. …../…..2010, Cererea de solicitare de calcul al taxei pe 
poluare nr. …../…..2010, Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
….. din data de …..2010) rezultă că petentul a luat act de decizia atacată la data de 
…..2010, dată la care, de altfel, consimte să şi achite obligaŃia de plată conform chitanŃei 
specificată anterior în baza deciziei pe care o anexează la contestaŃia înregistrată la 
D.G.F.P. Teleorman în data de …..2011.  

Astfel, în soluŃia ce urmează a fi dată, se reŃine faptul că autoritatea fiscală 
competentă, respectiv AdministraŃia FinanŃelor Publice ….. a emis Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. …../…..2010 transmisă către autorul cererii cu 
menŃiunea posibilităŃii legale ca acest titlu de creanŃă să fie contestat în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, sub sancŃiunea decăderii, potrivit art. 207, alin. (1) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la organul fiscal competent, având în vedere şi art. 209, alin. (1) 
din acelaşi act normativ. 

Emitentul cererii a depus contestaŃia la D.G.F.P. Teleorman în data de …..2011, 
fiind înregistrată sub nr. ….., în condiŃiile în care aceasta a luat la cunoştinŃă de obligaŃia 
de plată în cauză la data achitării acesteia, respectiv la  ….. 2010, aşa cum rezultă din 
Referatul cu propunerile de soluŃionare nr. …../…..2011 întocmit de A.F.P. ….. şi 
înregistrat la D.G.F.P. Teleorman sub nr. …../…..2011 si din ChitanŃa pentru incasarea 
de impozite, taxe si contributii seria ….., nr. …../…..2010. 

Astfel, petiŃionarul s-a îndreptat către AdministraŃia FinanŃelor Publice ….. cu 
Cererea înregistrată sub nr. ….. din …..2010 prin care  solicită calcularea taxei de 
poluare în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autoturismului marca ….. 
cu caracteristicile anterior menŃionate; în acest sens, la aceeaşi dată, …..2010, a fost 
emis Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule sub nr. ….., documente 
care au stat la baza Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
înregistrată sub nr. ….. din …..2010 – care formează obiectul contestaŃiei. Autorul 
cererii, luând act de aceste documente, emise la solicitarea sa  şi depuse la 
dosarul cauzei, consimte s ă achite contravaloarea taxei aflate în litigiu a şa cum 
rezult ă din Chitan Ńa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribu Ńii Seria ….., nr. 
….. din data …..2010  eliberat ă de Trezoreria orasului …..   
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De subliniat şi punctul de vedere similar al organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat, respectiv AdministraŃia FinanŃelor Publice ….., care, la 
solicitarea organului de revizuire, prin Referatul nr. …../…..2011, înregistrat la D.G.F.P. 
Teleorman sub nr. …../…..2011  informează faptul că: 

- “in data de …..2010, sub nr. ….., a fost depusa la A.F.P. ….., cererea prin care 
se solicita calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, pe numele …..; 

- in data de …..2010 s-a emis de catre A.F.P. ….. Decizia nr. ….. de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile 
ulterioare, folosindu-se aplicatia informatica pusa la dispozitie de catre Ministerul 
Finantelor Publice; 

- decizia de plata a fost emisa in trei exemplare: unul a ramas la A.F.P. ….., iar 
doua exemplare au fost inaintate direct contribuabilului – unul prentru a-I ramane 
acestuia, celalalt spre a fi prezentat si depus la Trezoreria ….., in  momentul efectuarii 
platii; 

- contribuabilul a achitat taxa pe poluare in cuantum de ….. lei cu Chitanta seria 
….., nr. …../…..2010 emisa de Trezoreria …..” 

 
FaŃă de cele arătate, organul de soluŃionare constată nerespectarea termenului 

obligatoriu stipulat de legiuitor privind depunerea contestaŃiei. 
 
Aceste argumente conduc la încadrarea speŃei în drept , în conformitate cu 

prevederile art. 207, alin. (1) si art. 213, alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
dispoziŃiile pct. 9.3, pct. 13.1, lit. a) şi pct. 3.11, alin. (1), din Ordinul Preşedintelui 
A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, în 
care se  menŃionează respectiv: 
 * O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală M.O. nr. 941/29.12.2003), 
republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 
 ART. 207 
 Termenul de depunere a contestaŃiei 
 (1) ContestaŃia se va depune în termen de 30 zile de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, sub sancŃiunea decăderii. 
 [...] 
 
 ART. 213 
 SoluŃionarea contestaŃiei 
 [...] 
 (5) Organul  de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai întâi  asupra 
exce Ńiilor de procedur ă şi asupra celor de fond, iar când se constat ă că acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe  fond a cauzei.  

 
* Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 

InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 380 din 31.05.2011); 
 [...] 

9.4. În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedură pot fi următoarele: 
exceptia de nerespectare a termenului de depunere a  contesta Ńiei , [...] 
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 [...] 
 
 12.1. Contesta Ńia poate fi respins ă ca:  
 a) nedepus ă în termen, în situa Ńia în care aceasta a fost depus ă peste 
termenul prev ăzut de prezenta lege;  
 

3.10. DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod 
corespunzător, astfel: 

a) Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia 
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, 
nici ziua când s-a sfârşit termenul.  

 
În susŃinerea concluziilor organului de revizuire vin şi dispoziŃiile Codului de 

procedură civilă - din 9 septembrie 1865 (**republicat**), cu modificările şi completările 
aduse până la data de 15 mai 2009, - textul iniŃial fiind publicat în MONITORUL OFICIAL 
nr. 45 din 24 februarie 1948, care la art. 101, 102 şi 103 prevede: 

- ART. 101 
(1) Termenele se în Ńeleg pe zile libere, neintrând în socoteal ă nici ziua când 

a început, nici ziua când s-a sfâr şit termenul. 
 

- ART. 102 
(1) Termenele încep s ă curg ă de la data comunic ării actelor de procedur ă 

dacă legea nu dispune altfel. 
 
- ART. 103 
(1) Neexercitarea orc ărei c ăi de atac şi neîndeplinirea oric ărui alt act de 

procedur ă în termenul legal atrage dec ăderea afară de cazul când legea dispune 
altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus 
de voinŃa ei. 

 
În acelaşi timp, soluŃia ce urmează a fi dată este susŃinută şi de dispoziŃiile 

Codului civil – publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 4 decembrie 1864, care 
prevede: 

[…] 
 CAP. 4 
 Despre timpul cerut pentru a prescrie 
 SecŃiunea I 
 DispoziŃii generale 
 - ART. 1886 
 Nici o prescripŃie nu poate începe a curge mai înainte de a se naşte acŃiunea 
supusă acestui mod de stingere. 
  
 - ART. 1887 
 Termenul prescripŃiei se calculează pe zile, şi nu pe ore. Prin urmare ziua în 
cursul c ăreia prescrip Ńia începe nu intr ă în acel calcul . (Cod civil 1888, 1889). 
 
 - ART. 1888 
 Ziua se împarte în 24 ore. Ea începe la miezul nopŃii şi se fineste la miezul nopŃii 
următoare. 
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 - ART. 1889 
 PrescripŃia nu se socoteşte câştigată, decât după împlinirea celei de pe urmă zile 
a termenului defipt prin lege. 
 […] 
 

Având în vedere că termenele se calculează pe zile libere neintrând în calcul nici 
ziua când a început şi nici ziua când s-a sfârşit termenul, se reŃine faptul că ultima zi de 
depunere a contestaŃiei era data de …..2010 deoarece dl. ….. a luat la cunoştinŃă 
despre actul atacat în data de …..2010, termenul începând să curgă din data de 
…..2010 până la data de …..2010 inclusiv, ultima zi de depunere a contestaŃiei în 
termenul legal de 30 zile fiind ziua de …..2010. 

 
De asemenea, organul de revizuire constată că titlul de creanŃă atacat conŃine 

elementele obligatorii prevăzute de legiuitor la art. 43 alin. (2), lit. i, din Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul fiscal la 
care se depune contestaŃia. 

 
Este de reŃinut şi faptul că petentul nu justifică în nici un mod, prin cererea 

depusă, eventualele cauze care ar fi putut conduce la nerespectarea termenului legal de 
depunere a acesteia, ca fiind împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voinŃa sa. 

 
 Astfel, în raport de considerentele expuse, întrucât autorul cererii nu a respectat 

procedura privind depunerea în termen a contestaŃiei, aceasta fiind depusă tardiv, pe 
cale de consecinŃă a decăzut din dreptul de a i se soluŃiona pe fond de către DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice a judetului Teleorman, urmând ca aceasta s ă fie 
respins ă ca nedepus ă la termen, (fiind dec ăzută prin neexercitarea în termen a c ăii 
administrative de atac); men Ńinându-se în consecin Ńă constat ările din decizia 
atacat ă. 

 
* 

*     * 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009, privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscală, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată directorul executiv al D.G.F.P. Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
Art. 1. Se respinge contestaŃia formulată de dl. ….. cu domiciliul în com. ….., jud. 

Teleorman, pentru suma de ….. lei  reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, 
ca nedepus ă la termen, fiind dec ăzută prin neexercitarea în termen a c ăii 
administrative de atac, men Ńinându-se în consecin Ńă constat ările din Decizia nr. 
…../…..2010 atacat ă. 
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Art. 2.  Prezenta decizie a fost redactată în 4 (patru) exemplare toate cu valoare 
de original comunicate celor interesaŃi.  
  
 Art. 3.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicării. 
  

Art. 4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 

                                                     
            ….., 
  
  Director Executiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           


