
 
         

 
 

  1 

       
   
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
                                                         DECIZIA  NR. 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. X  S.R.L., 
  înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice  

sub nr./2010 
 

 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 

Caraş-Severin, a fost sesizat de AdministraŃia FinanŃelor Publice, prin adresa nr./2010, 
înregistrată la D.G.F.P. Caraş-Severin sub nr./2010, asupra contestaŃiei formulată, de S.C.  X 
SRL, cu sediul în….. 

 
 Obiectul contestaŃiei îl reprezintă suma de … lei  stabilită prin Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice. 
  
 Împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010, S.C.  X 
SRL formulează şi depune contestaŃie la AdministraŃia FinanŃelor Publice , înregistrată sub 
nr./2010. 
 
 ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 (1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
  

I. Prin contestaŃia formulată S.C.X SRL se îndreaptă împotriva 
Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, înregistrată sub nr. /2010 emisă 
de AdministraŃia FinanŃelor Publice, prin care s-a calculat taxa pe poluare pentru 
autovehiculul marca …., solicitând anularea acesteia şi restituirea sumei de …. lei plătită cu 
titlu de taxa pe poluare pentru autovehicule. 
 
 Contestatoarea precizează că motivele pentru care a formulat contestaŃie precum şi 
indicarea cadrului legal şi a dispoziŃiilor legale  aplicabile se obligă să le depună în termen 
de zece zile de la depunerea contestaŃiei. 
  
 II Organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice, urmare a „Cererii de 
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule” nr./2010, depusă de S.C. X SRL prin care 
solicită calcularea taxei pe poluare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.50/2008, în 
vederea efectuării primei înmatriculări a autovehiculului marca…. în România, au emis 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010, prin care s-a stabilit o 
taxă pe poluare în sumă de …. lei. 
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 Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010 a fost emisă în 
baza Referatului de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010, întocmit de 
organele fiscale, având în vedere documentele depuse de contestatoare, prevederile 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului 
nr.686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei de urgenŃă a 
Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 
 

III. Luând în considerare, motivele invocate de contestator, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum şi actele normative în vigoare invocate de contestatoare şi de 
organele fiscale, se reŃin următoarele: 
 
 Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice 
Caraş-Severin prin Serviciul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, se poate investi cu 
solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care contestatoarea nu prezint ă 
motivele de fapt şi de drept pe care î şi întemeiaz ă contesta Ńia. 
 
 În fapt , prin contestaŃia formulată, S.C. X SRL ReşiŃa, contestă Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr/2010, întocmită de AdministraŃia FinanŃelor Publice, 
prin care organele fiscale au calculat taxa pe poluare în sumă de …. lei, pentru autovehiculul 
marca ….Categoria auto N3 Norme poluare R3, serie şasiu…, nr.omologare…., 
nr.identificare …., an fabricaŃie 2005, serie carte auto …., data primei înmatriculări 2005, 
achiziŃionat din UE. 
 
 Având în vedere faptul că, în termenul de zece zile de la data depunerii contestaŃiei, 
S.C. X SRL, nu a precizat care sunt motivele de fapt şi de drept pentru care a formulat 
contestaŃie, deşi prin contestaŃia formulată s-a angajat să facă acest lucru, D.G.F.P. Caraş-
Severin prin Serviciul SoluŃionare contestaŃii, în exercitarea rolului activ a solicitat 
contestatoarei prin adresa nr./2010, transmisă pe  bază de scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, prezentarea în termen de 5 (cinci) zile de la data comunicării acesteia, 
a motivelor de fapt  şi drept sub sancŃiunea respingerii contestaŃiei ca nemotivată. Aşa cum 
rezultă din confirmarea de primire anexată în copie la dosarul cauzei, S.C. X  SRL a luat la 
cunoştinŃă de adresa  nr./2010, în data de …2010. 
 De precizat, este faptul că până la data întocmirii prezentei decizii de soluŃionare S.C. 
X SRL, nu a dat curs solicitărilor din adresa nr./2010 a D.G.F.P. Caraş-Severin - Serviciul 
SoluŃionare contestaŃii. 
 
 În drept, sunt aplicabile prevederile art.206 alin.(1) lit.c), d) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipulează: 
 
ART. 206 
    Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
    “(1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde: 
    […] 
    c) motivele de fapt şi de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiază;[…]” 
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 De asemenea, prevederile pct.2.4 şi 2.5 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicat, stipulează: 
 
‘’2.4. Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la 
motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv’’. 
 
2.5.  În exercitarea rolului activ, organul de soluŃionare va solicita contestatorului, pe bază de 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la 
data comunicării acesteia, a motivelor de fapt şi de drept, sub sancŃiunea respingerii 
contestaŃiei ca nemotivată”. 
 
 În  speŃă, sunt aplicabile şi prevederile art.213 alin.(1) şi (5) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, unde se precizează expres faptul că: 
 
“ (1) […] Analiza contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale 
invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei 
se face în limitele sesizării [...], 
 
 (5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va 
mai proceda la analiza pe fond a cauzei”. 
 
 Ori în condiŃiile în care, S.C. X SRL prin contestaŃia formulată nu prezintă motivele de 
fapt  şi drept, pentru care a formulat contestaŃie şi nu răspunde solicitării organului de 
soluŃionare de a îndeplini aceste cerinŃe legale, se va face aplicaŃiunea prevederilor pct.12.1 
lit.b) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 
“12.1.ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
[…], b) nemotivat ă, în situa Ńia în care contestatorul nu prezint ă argumente de fapt şi de 
drept în sus Ńinerea contesta Ńiei  sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
soluŃionării; […]”. 
 
 În contextul celor precizate mai sus, contestaŃia formulată de S.C. X SRL, pentru 
suma de ... lei  reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită prin „ Decizia de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010” , emisă de AdministraŃia FinanŃelor 
Publice…, urmează a fi respinsă ca nemotivată. 
 
 
 Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în baza art.206 alin.(1) lit.c),d), 
art.213 alin.(1),(5) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  pct. 2.4, pct.2.5, pct.12.1 lit.b) din Ordinul 
Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se 
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 Respingerea, ca nemotivat ă a contestaŃiei formulată de S.C. X  S.R.L.  pentru suma 
de .... lei , reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită prin Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr./2010, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice . 
 
            Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Caraş-Severin, în termen de 6 luni de 
la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 


