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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  121/2015 
            privind soluţionarea contestaţiei depusă de dl. X înregistrată la AJFP 
Hunedoara sub nr..../17.02.2015 si la DGRFP Timisoara sub nr. .../03.03.2015. 
 
            Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara, Serviciul de 
soluţionare a contestaţiilor, a fost sesizat asupra contestaţiei formulată de dl. X, 
CNP ..., domiciliat în ..., jud.Hunedoara, împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr..../31.12.2014 emisă de AJFP Hunedoara şi care 
vizează suma de ... lei reprezentând accesorii aferente contribuţiilor de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente. 
            Contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală, fiind înregistrată la 
AJFP Hunedoara sub nr. .../17.02.2015, faţă de data comunicării Deciziei 
contestate, 03.02.2015, potrivit copiei de pe confirmarea de primire ataşată la 
dosarul cauzei. 
             Constatând că în speţa sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara 
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
           I. Prin contestaţia formulată, petentul contestă Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. .../31.12.2014 emisă de AJFP Hunedoara şi care 
vizează suma de ... lei reprezentând  accesorii aferente contribuţiilor de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente, susţinând ca nu a primit nicio decizie de stabilire a obligaţiei de 
plată a contribuţiilor de sanatate pe care să nu o platească. 
           Petenul arată că prin decizia nr. .../13.02.2013 a fost stabilit în sarcina sa 
impozit în sumă de ... lei şi contribuţie de sănătate în sumă de ... lei, care au fost 
achitate astfel: 
     - ... lei reprezentând contribuţia la sanatate achitată cu chitanţa nr. 
.../21.05.2013 . 
     - impozitul în trei rate, respectiv ... lei la data de 22.03.2013, ... lei la data de 
23.04.2013 şi .... lei la data de 21.05.2013. 
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Direcţia Generală Regională a  
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            Prin decizia nr. .../03.03.2014 a fost stabilit pentru anul 2014, impozit în 
sumă de ... lei şi contributie la sanatate în sumă de ... lei achitată în rate, respectiv 
suma de .... lei achitată la data de 18.03.2014, iar la data de 25.04.2014  a fost 
achitată suma de ... lei ( mai mult cu ...lei ) 
 
            II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plata accesorii nr. 
.../31.12.2014 emisă de AJFP Hunedoara au fost calculate accesorii în suma de 
... lei reprezentând accesorii aferente contribuţiilor de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente, pentru plata cu întarziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor venituri ale bugetului general consolidat . 
 
             III. Având în vedere susţinerile contestatorului, documentele existente la 
dosarul cauzei şi actele normative invocate, se reţin următoarele: 
           Dl. X, CNP ..., este domiciliat în ..., jud.Hunedoara. 
           În fapt, prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../31.12.2014, AJFP Hunedoara a stabilit în sarcina contribuabilului suma de ... 
lei, reprezentând accesorii calculate pentru obligaţiile de plata achitate cu 
întarziere. 
            Prin contestaţia formulată petentul susţine că nu a primit nici o decizie de 
stabilire a obligaţiei de plată a contribuţiilor de sănătate pe care să nu o platească. 
           În drept, sunt incidente prevederile OG 92/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, care la art.119-120 preved: 
           “ART. 119 
           Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
           (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere. 
          ART. 120 
          Dobânzi 
         (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului 
creanţei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată 
la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
         ART. 120^1 
         Penalităţi de întârziere 
       (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv.” 
         Potrivit prevederilor Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările şi completările ulterioare, petentul avea obligaţia constituirii şi 
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virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sanatate, aşa după cum rezultă din 
articolele citate în cele ce urmează: 
        “ART. 215 
        (1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate 
revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de 
contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, 
precum şi persoanelor fizice, după caz. 
       (2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea 
asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod 
liber de asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond 
şi dovada plăţii contribuţiilor. 
        (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită 
profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare 
activităţi independente. 
        ART. 216 
       În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate 
fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea 
veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în 
continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori 
juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită 
pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de 
întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
       ART. 256 
      (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: 
      a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; 
        Precizăm că modificările ulterioare suferite de Legea 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, aplicabile speţei, se referă la cota care se aplică 
bazei de impunere şi nu exclud din prevederile iniţiale nicio categorie de 
contributori. 
         În ceea ce priveşte transferarea competenţei de administrare a 
contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice care obţin venituri din 
activităţi independente, prin art. V din O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost stabilite 
următoarele: 
        “Art. V. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare 
a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la 
cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală. 
         (2) Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor 
fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 
iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, 
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pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a 
făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice 
aplicabile fiecărei perioade. 
         (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul efectuării inspecţiei 
fiscale pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2012, stabilirea 
contribuţiilor sociale, precum şi soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor 
administrative prin care s-a făcut stabilirea revin organelor fiscale prevăzute la 
alin. (1). […] 
        (8) Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Codului fiscal se 
achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza 
cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare 
distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor”.. 
       Astfel, potrivit art. 257 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare a prevăzut următoarele: 
       „Art. 257. – (1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii 
băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute 
la art. 213 alin. (1). 
      (2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei 
cote de 6,5%, care se aplică asupra: 
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, precum şi orice alte venituri 
realizate din desfăşurarea unei activităţi dependente; 
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi 
independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul 
asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea 
calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar; […] 
       (3) În cazul persoanelor care realizează în acelaşi timp venituri de natura 
celor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e), alin. (2^1) şi la art. 213 alin. (2) lit. h), 
contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri 
       (5) Contribuţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) se plătesc după cum urmează: 
a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi d); 
b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi la alin. (4); […] 
      (7) Obligaţia virării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate revine 
persoanei juridice sau fizice care plăteşte asiguraţilor veniturile prevăzute la 
alin. (2) lit. a), d) şi e), respectiv asiguraţilor pentru veniturile prevăzute la alin. 
(2) lit. b), c) şi f)”. 
        În cazul persoanelor care obţin venituri din activităţi independente, art. 8 
din Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru 
dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum 
şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor 
datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui C.N.A.S. nr. 617/2007 prevede următoarele: 
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      „Art. 8. – (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi 
independente virează trimestrial contribuţia calculată la venitul estimat, până la 
data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. 
       (2) În cazul în care contribuabilii care realizează venituri din activităţi 
independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri 
anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, contribuţia se calculează 
la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare lună şi se 
achită în termenul prevăzut la alin. (4). 
      (3) Prevederile alin. (2) se aplică numai în situaţia în care venitul din 
activităţi independente este singurul venit asupra căruia se calculează 
contribuţia. 
      (4) Diferenţele rămase de achitat, calculate în raport cu decizia de impunere 
anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării 
deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează 
majorări de întârziere. 
      (5) La expirarea termenului prevăzut la alin. (4), pentru sumele datorate şi 
rămase neachitate se vor percepe majorări de întârziere conform procedurii 
instituite prin Codul de procedură fiscală”. 
        Prin urmare, conform dispoziţiilor legale antecitate, dobânzile şi 
penalităţile de întârziere se datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor 
faţă de bugetul general consolidat, ca o măsură accesorie în raport cu debitul 
principal, de la data scadenţei şi până la data achitării efective. 
         Potrivit Protocolului - cadru de predare – primire a documentelor şi 
informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele 
fizice prevăzute la cap.II şi III din Titlul IX² al Codului fiscal, aprobat prin 
Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice, al Ministerului Sănătăţii şi 
al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 
806/608/934/06.06.2012: 
          „1. Obiectul predării-primirii îl constituie: 
    a) înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi 
neachitate până la data predării-preluării şi care reprezintă titluri executorii; 
    b) titlurile de creanţă, în original, în care sunt individualizate creanţele 
datorate începând cu data de 1 iulie 2012 (ex. titlurile în care sunt 
individualizate plăţile anticipate, declaraţii individuale de asigurare sau alte 
înscrisuri întocmite în  acest sens), 
    c) situaţia soldurilor contribuţiilor stabilite până la data de 30 iunie 2012 şi 
neîncasate până la aceeaşi dată; 
    d) situaţia sumelor plătite în plus până la data de 30 iunie 2012, faţă de 
obligaţia de plată, 
    e) dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată pentru litigiile având ca 
obiect contestaţiile la executarea silită sau contestaţiile împotriva actelor prin 
care se dispun şi se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, precum şi în cazul 
litigiilor ce privesc procedurile de insolvenţă, aferente creanţelor, 
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     Fiecare dosar (în original) trebuie opisat şi însoţit de o fişă a dosarului care 
să prezinte modul în care a fost derulată procedura în speţă. Fişa trebuie să 
cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute la punctele 9-11 din Borderoul 
centralizator privind dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, fiind 
completată cu orice alte informaţii relevante (cerere de chemare în judecată, 
întâmpinare, orice alte înscrisuri depuse de părţi în dosar etc.) 
    f) titlurile de creanţă, în original, prevăzute la pct. 3, comunicate în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor care nu 
au fost comunicate potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală şi care vor fi 
comunicate de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi au domiciliul asiguratii. 
    g) orice alte documente şi informaţii disponibile, necesare urmăririi şi 
verificării sumelor datorate, cum ar fi: 
- hotărâri judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ 
emis de CNAS şi CNPP, 
- eventualele diferenţe stabilite de organele de control din subordinea Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Casei Naţionale de Pensii Publice, - baza 
de calcul pe perioade de declarare, 
- acte administrative prin care s-au acordat înlesniri la plată, potrivit legii, 
aflate în derulare, etc.” […] 
     4. Tipurile de documente ce fac obiectul predării – primirii sunt prevăzute în 
Anexa nr. 11, care face parte integrantă din prezentul Protocol-Cadru”. […] 
   „9. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin organele competente ale 
acesteia şi Casa Naţională de Pensii Publice, prin organele competente ale 
acesteia care efectuează predarea răspund de valabilitatea, realitatea, 
actualitatea datelor şi documentelor şi informaţiilor care fac obiectul predării.” 
          Se reţine că, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, 
începând cu 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale 
obligatorii reglementate prin Codul Fiscal şi datorate de persoanele fizice revine 
ANAF. Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale au obligaţia 
de a preda organelor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colectării, 
creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, 
stabilite şi neachitate până la 30 iunie 2012, predarea-preluarea efectuându-se pe 
baza protocolului de predare-primire. 
          Din actele existente la dosarul cauzei rezultă urmatoarele: 
          Potrivit prevederilor OUG 125/2011 şi a Protocolul cadru de predare - 
primire a contribuţiilor sociale aprobate prin Ordin Comun 
nr.806/06.06.2017,608/13.06.2012,934/06.06.2012, Casa Judeţeană de Asigurări 
Sociale de Sanatate a judeţului Hunedoara a stabilit obligaţii de plată principale 
reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate în sumă de ... lei pentru 
perioada 2008 - 2012, prin Decizia de impunere din oficiu nr. .../16.12.2013, 
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decizie care i-a fost comunicată contestatarului în data de 20.12.2013 potrivit 
confirmării de primire anexată la dosarul transmis de CJAS Hunedoara. 
          Pentru anul 2013 organul fiscal a emis Decizia de impunere privind plăţile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurări sociale de sănătate 
precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nr. 
.../13.02.2013, fiind stabilite plăti anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale de sanatate în sumă totală de ... lei, comunicată contribuabilului în data de 
15.03.2013 conform confirmării de primire.    
         Pentru anul 2014 organul fiscal a emis Decizia de impunere privind plăţile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale nr. 
.../03.03.2014, fiind stabilite plăti anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate în sumă totală de .... lei, comunicată contribuabilului în data 
de 12.03.2014 conform confirmării de primire. 
          Astfel, pentru suma totală de ... lei ( ... lei + ... lei) aferentă plăţilor 
efectuate de petent reprezentând plăţi anticipate cu titlu de CASS efectuate în 
anul 2013 şi 2014, din documentele doveditoare anexate contestaţiei de către 
petent, rezultă că aceste debite au fost achitate, dar datorită existentei în 
evidentele organului fiscal, a debitului preluat de la Casa de Sănătate a judeţului 
Hunedoara, precum şi situaţiei privind evidenţa plăţilor efectuate de petent în 
perioada 2008-2012 reprezentând contributie la FNUASS, stingerea s-a făcut 
potrivit prevederilor art.115 „Ordinea stingerii datoriilor” din OG 92/2003 R 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:  
       „ (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) 
lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci 
se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe care o 
stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114, 
de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, 
în următoarea ordine: 
        b) toate obligaţiile fiscale principale, în ordinea vechimii, şi apoi 
obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanţelor 
fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1); 
        (2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 
       a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale…” 
         Aşa după cum rezultă din textul mai-sus citat, deşi petentul a efectuat plăţile 
reprezentând rate trimestriale pentru contribuţia la FNUASS aferentă anului 2013 
şi 2014, aceste plăţi nu au stins debitele constituite prin Deciziile de impunere 
privind plăţile anticipate emise de AJFP Hunedoara, ci au stins acelaşi tip de 
obligaţii bugetare mai vechi, reprezentând contributie la FNUASS stabilite prin 
Decizia de impunere din oficiu nr. .../16.12.2013 şi preluate de AJFP Hunedoara 
de la Casa de Sănătate a judeţului Hunedoara. 
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         Având în vedere cele mai sus prezentate, urmează a se dispune respingerea 
ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de X, împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr..../31.12.2014 emisă de AJFP Hunedoara şi care 
vizează suma de ... lei reprezentând accesorii aferente contribuţiilor de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi 
independente. 
           Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, în baza referatului nr. .../19.03.2015 se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de X, împotriva 
Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..../31.12.2014 emisă de 
AJFP Hunedoara şi care vizează suma de ... lei reprezentând accesorii aferente 
contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
realizează venituri din activităţi independente. 
            2. Prezenta decizie se comunică la: 
                                                     - X; 
                                                     - A.J.F.P. Hunedoara, cu aplicarea prevederilor 
                                                                       pct.7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 
            Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac 
şi poate fi atacată potrivit prevederilor legale la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
…  


