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DECIZIA NR. 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-na înregistrată la 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice sub nr. 
 
 
 Obiectul contestaŃiei îl reprezintă suma de lei, reprezentând taxa pe poluare stabilită 
prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice a Municipiului. 
 
 Împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă 
de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului  d-na formulează contestaŃie la DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice, înregistrată sub nr., pe care o transmite prin fax, solicitând 
anularea acesteia. 
 

ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 
  
 Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice 
prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii se poate investi cu solu Ńionarea pe fond a 
cauzei, în condi Ńiile în care nu au fost îndeplinite de c ătre contestatoare condi Ńiile 
procedurale prev ăzute de pct. 2.2 din Ordinul nr. 519/2005  privind aprobarea 
Instruc Ńiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan Ńa Guvernului nr. 92/2003  
privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă, în ceea ce prive şte depunerea 
precum şi semnarea, în original a contesta Ńiei. 
  

În fapt, d-na , a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule nr., emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului, pe care a 
transmis-o prin fax la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice, înregistrată sub nr.. 

Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice 
Caraş-Severin cu adresa nr. din 25.06.2009, respectiv din data de 13.07.2009 transmisă 
contestatoarei prin poştă cu confirmare de primire la domiciliul procedural ales respectiv, - 
a solicitat acesteia ca în termen de 5 zile de la primirea adresei sus menŃionate să 
îndeplinească cerinŃele prevăzute la pct.2.2 din Ordinul  nr. 519/ 2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, în caz contrar, contestaŃia urmând a fi respinsă 
fără a se mai antama fondul cauzei. 

Totodată, s-a solicitat a se anexa la contestaŃia  ‘’în original’’, a documentelor (în 
copie) care au legătură cu cauza supusă soluŃionării. 

În data de 13.07.2009, respectiv în data de 04.08.2009, plicul a fost returnat de 
către poştă, cu menŃiunea  ‘’expirat termen de păstrare’’. 

Cele solicitate mai sus, au fost aduse la cunoştiinŃa contestatoarei şi la adresa de 
domiciliu, prin adresa nr., confirmată de primire la data 21.07.2009. 

 
    

În drept,  art.213, alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 

 
“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 proceda la analiza pe fond a cauzei”, 
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coroborate cu  pct.2.2 din Ordinul  nr. 519/ 2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, care precizează: 

 
‘’În situaŃia în care contestaŃia nu îndeplineşte cerinŃele care privesc depunerea 

împuternicirii, semnătura, precum şi ştampilarea, în original, organele de soluŃionare 
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste cerinŃe. 
În caz contrar, contestaŃia va fi respinsă fără a se antama fondul cauzei.’’ 

 
pct. 3.2. din acelaşi act normativ prevede: 
 
‘’Dosarul contestaŃiei va cuprinde : contesta Ńia în original , care trebuie să poarte 

semnătura persoanei îndreptăŃite, precum şi amprenta ştampilei, în cazul contestatorului 
persoană juridică…’’ 

 
FaŃă de prevederile legale sus menŃionate, se reŃine că, în cazul în speŃă, 

contestaŃia formulată de d-na nu a fost depusă şi semnată în original, aceasta fiind 
transmisă prin fax. 

 Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice, 
în conformitate cu prevederile legale, a solicitat contestatoarei prin adresa nr.din 
25.06.2009 şi din data de 13.07.2009 -  transmisă prin poştă cu confirmare de primire la 
domiciliul procedural ales de aceasta, să îndeplinească cerinŃele procedurale privind 
depunerea în original a contestaŃiei, fără a primi însă nici un răspuns, plicurile fiind 
returnate de poştă cu menŃiunea ‘’expirat termen de păstrare’’. 

Întrucât, contestatoarea nu a respectat condiŃiile procedurale, cu privire la  
depunerea în original a  contestaŃiei, aceasta a decăzut din dreptul de a-i fi soluŃionată pe 
fond  contestaŃia. 

 
Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.217, alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, care prevede că: ‘’(1) Dacă organul de 
soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii procedurale, contestaŃia va fi 
respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei’’, contestaŃia formulată de d-na 
împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., va fi respinsă, 
pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale privind depunerea, precum şi semnarea, în 
original a contestaŃiei.  
 

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.213, alin.(5), art. 217 alin.(1) din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pct.2.2 şi 3.2. din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, se  

 
 

D E C I D E 
 

 Respingerea contestaŃiei  formulată de d-na pentru suma de  lei, reprezentând taxa 
pe poluare stabilită prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă 
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de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului pentru neîndeplinirea condiŃiilor 
procedurale privind depunerea, precum  şi semnarea, în original a contesta Ńiei.   
 
           Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul, în termen de 6 luni de la comunicare, 
conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


