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                             DECIZIA NR. 407 

                                            DIN  08.12.2011 
Privind: solu�ionarea contesta�iei formulate de X din localitatea Mera, judetul Vrancea, depusa si 

inregistrata la DGFP Vrancea sub nr 28085/11.11.2011 
 
 
 

   Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de X din localitatea Mera, 
judetul Vrancea, prin contestatia depusa si inregistrata la DGFP Vrancea sub nr 28085/11.11.2011 
– asupra masurii de virare la bugetul statului a sumei de ... lei reprezentind contravaloare taxa pe 
poluare, stabilita de reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Focsani prin 
<decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule  nr  41493/26.10.2011>. 

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art 207 din OG nr 92/2003 R 
privind Codul de procedura fiscala, astfel : <decizia> a fost comunicata petentului la data de 
27.10.2011 , conform semnaturii de primire de pe document ; contestatia a fost depusa la data de 
11.11.2011, fiind inregistrata la DGFP Vrancea sub nr 28085. 

Prin urmare , constatind ca sunt indeplinite prevederile art 205, 206 privind “forma si 
continutul contestatiei”  si art 209 alin (1) privind “organul competent” din OG nr 92/2003 R 
privind Codul de procedura fiscala – DGFP Vrancea , prin Biroul Solutionarea Contestatiilor este 
legal investita sa analizeze contestatia formulata de .... 

I. Prin contestatia formulata , petentul invoca urmatoarele argumente : 
-afirma ca aceasta taxa este nelegala , incalcind art 90 alin (1) din Tratatul 

Comunitatii  Europene, inclusiv Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana , ratificat 
de Romania prin Legea nr 157/2005 , care prevede ca de la data aderarii dispozitiile tratatelor 
sunt obligatorii pentru Romania si se aplica in conditiile stabilite prin tratate si prin actul de 
aderare ; OUG nr 50/2008 cu modificarile ulterioare, este contrara art 90 din Tratatul de Instituire 
a Comunitatii Europene;  in consecinta , petentul solicita anularea <deciziei de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule  nr  41493/26.10.2011>. 
      II. Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani a stabilit in sarcina 
petentului obligatia fiscala in suma de.. lei - prin <decizia de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule  nr  41493/26.10.2011>. 
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B-dul Independentei, nr.24. 
Focsani, Vrancea 
Tel: +0237 236 600 
Fax: +0237 217 266 
e-mail: 
Admin.FCVNJUDX01.VN@mfinante.ro 
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Cu adresa de inaintare nr 30103/02.12.2011 se primeste de la reprezentantii 
Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Focsani referatul cu propuneri de solutionare a 
contestatiei , in care se consemneaza faptul ca emiterea deciziei mai sus mentionate cu suma de 
.... lei,  are ca temei legal OUG 50/2008 ,  fiind deci o taxa legala si corect calculata pe baza 
documentelor prezentate.  

III . Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei  si avind in vedere 
motivatiile emise de petent, au rezultat urmatoarele aspecte : 

Cauza supusa solutionarii o reprezinta faptul daca petentul datoreaza taxa pe 
poluare in suma de ... lei,  stabilita prin <decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule  nr  41493/26.10.2011>. 

In fapt, decizia de calcul a taxei pe poluare a fost emisa urmare cererii nr 
41493/26.10.2011 si comunicata petentului la data de 27.10.2011 . 

Ulterior, petentul depune la DGFP Vrancea contestatia inregistrata sub nr 
28085/11.11.2011. 

     In drept, se face aplicarea prevederilor : 
    .            Ordonanta de urgenta  nr. 519 / 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� 
 12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:  

a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate în sus�inerea 
contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; 

   Ordonanta de urgenta nr 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru 
autovehicule , cu modificarile si completarile ulterioare :  
         ART. 6 
          (1) Suma de plat� reprezentând taxa se calculeaz� pe baza elementelor prev�zute în 
anexele nr. 1 - 4, dup� cum urmeaz�: 
          

b) pentru autovehiculele din categoria M1, cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau 
Euro 2, dup� formula: 
 
     Suma de plat� = C x D x (100 - E)   , unde : 
                                                                 100 
                                
     C = cilindree (capacitatea cilindric�); 
     D = taxa specific� pe cilindree, prev�zut� în coloana 3 din anexa nr. 2; 
     E = cota de reducere a taxei, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr. 4; 
    .....        
                  d) formula prev�zut� la lit. b) se aplic� �i pentru autovehiculele din categoria N1; 

  In speta ,  referitor la suma de ... lei reprezentind taxa pe poluare , aceasta este 
reglementata de OU nr 50 /2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si OUG nr 
118/2010 , fiind o  taxa legala si corect calculata , pe baza documentelor  prezentate de catre 
solicitant .  
 Suma de plata contestata a fost calculata conform art 6, alin (1) lit b si d) din OU 50/2008 
: 

 
          
    Suma de plat� = C x D x (100 - E)   , unde :  
                                                    100 
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    C = cilindree (capacitatea cilindric�) = ... ; 
    D = taxa specific� pe cilindree, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr. 3  = ...; 
    E = cota de reducere a taxei, prev�zut� în coloana 2 din anexa nr. 4 = ..... % ; 
    
 Rezulta :  
 *suma de plata  
  
 - in EURO = ...  EURO  
                                             
 - in lei =  ....  = ..... lei   .  
 

   In concluzie , suma de ...... lei reprezentind taxa pe poluare a fost corect calculata de 
catre reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Focsani in conformitate cu 
prevederile OU nr 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si OUG nr 
118/2010. 

Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in 
decizie,  art. 216 din OG 92/2003 R privind Codul de procedura fiscala, coroborat cu  art 11.1 din  
<Ordin  nr. 2137 / 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�>, se  

 
    DECIDE : 

 
Respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata pentru suma de ...... lei,  reprezentind 

contravaloare taxa pe poluare stabilita de reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a 
Muncipiului Focsani, prin <decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule  nr  
41493/26.10.2011>. 

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6 luni de la 
data comunicarii, conform prevederilor legale . 
 
 


