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MINISTERUL  ECONOMIEI  �I  FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  __95___ 
din  ______03.08.2007___ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de   
persoana fizic� ...................  

din str. ..................., 
municipiul Suceava, jud. Suceava, 

înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice 
                              a jude�ului Suceava sub nr.  ................... 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost 

sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava prin adresa 
nr. ……….., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ..................., asupra contesta�iei depuse de persoana fizic� 
..................., cu domiciliul în str. ..................., municipiul Suceava, jud. Suceava, 
CNP .................... 
 

Persoana fizic� ................... contest� Soma�ia de executare 
nr....................din 2007 �i afirm� c� nu a realizat venituri în anul 2004 pentru care 
a fost impozitat. 

 
Având în vedere prevederile art. 175 �i 179 din Ordonan�a Guvernului 

nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
1. Referitor impozitul pe venit aferent anului 2004 
 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava se poate investi cu solu�ionarea cauzei, în 
condi�iile în care petentul nu precizeaz� în contesta�ie nici actul administrativ 
atacat �i nici suma contestat�. 

 
În fapt, prin adresa nr. ..................., Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava prin Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat persoanei 
fizice s� precizeze în termen de 5 zile de la primirea acesteia, care este actul 
administrativ atacat, precum �i  sumele contestate. 

Pân� la data emiterii prezentei, persoana fizic� nu a dat nici un r�spuns 
în acest sens, drept pentru care Biroul solu�ionare contesta�ii nu se poate substitui 
contestatorului. 
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În drept, sunt incidente prevederile: 
 

� Art. 176 �i ale art. 179 alin. 1 din OG 92/2003, republicat�, privind Codul 
de procedur� fiscal�:  

 
ART. 176 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, 

precum �i �tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de 
împuternicit al contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit 
legii. 

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile 
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul 
administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. 

(3) Contesta�ia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al c�rui 
act administrativ este atacat �i nu este supus� taxelor de timbru”. 

 
ART. 179 
„Organul competent 
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 

actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a 
titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� cum 
urmeaz�:[…]”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se în�elege c� în con�inutul unei 

contesta�ii trebuie s� se reg�seasc� obiectul care constituie sumele �i m�surile 
stabilite de organul fiscal prin titlul de crean�� sau actul administrativ fiscal atacat. 

 
Mai mult decât atât, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 

Suceava prin Biroul solu�ionare contesta�ii are competen�� în solu�ionarea 
contesta�iilor depuse împotriva deciziilor de impunere �i actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere. 

 
Deoarece prin contesta�ia depus�, persoana fizic� ................... nu 

precizeaz� care este actul atacat �i nici suma contestat� – element esen�ial în 
structura unei contesta�ii, DGFP Suceava nu se poate investi cu solu�ionarea 
acestui cap�t de cerere, contesta�ia urmând a fi respins� ca fiind f�r� obiect. 
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2. Referitor la contestarea soma�iei de executare nr....................din 
2007 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea cauzei în 
condi�iile în care contesta�ia a fost formulat� împotriva unei soma�ii. 

 
În fapt, persoana fizic� ................... contest� Soma�ia de executare 

nr....................din 2007, întrucât sus�ine c� nu a realizat nici un fel de venit 
impozabil. 

    
În drept, art. 175 – „Posibilitatea de contestare” �i art. 176 – 

„Forma �i con�inutul contesta�iei” – din OG 92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat�, prev�d: 

 
ART. 175 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia 
este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui 
care se consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau 
prin lipsa acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia. 

(3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest� numai împreun�. 

(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere 
prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate 
bugetului general consolidat. 

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 87 alin. (1), contesta�ia se poate depune de orice persoan� care 
particip� la realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare 
la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii”. 

 
ART. 176 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, 

precum �i �tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de 



 4 

împuternicit al contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit 
legii. 

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile 
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul 
administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. 

(3) Contesta�ia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al c�rui 
act administrativ este atacat �i nu este supus� taxelor de timbru”. 

 
Dup� cum rezult� din textele de lege mai sus citate, se poate formula 

contesta�ie împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale. O contesta�ie trebuie s� cuprind� pe lâng� celelalte 
elemente �i obiectul, adic� sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal 
în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat. 

 
În Hot�rârea nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, la pct. 175.1 se face men�iunea c�: 

 
„175.1. În contesta�iile care au ca obiect sume se va specifica 

cuantumul sumei totale contestate, individualizat� pe categorii de impozite, 
taxe, datorie vamal�, contribu�ii, precum �i accesorii ale acestora. În situa�ia 
în care se constat� nerespectarea acestei obliga�ii, organele fiscale de 
solu�ionare competente vor pune în vedere contestatorului, printr-o adres�, 
s� precizeze, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei 
contestate, individualizat�[…]”. 

 
Deoarece în contesta�ia depus� persoana fizic� nu a specificat care este 

actul administrativ fiscal atacat �i nici care este cuantumul sumei contestate, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin Biroul 
Solu�ionare Contesta�ii, prin adresa nr. ................... a solicitat petentului ca în 
termen de 5 zile de la data primirii acesteia s�-�i completeze contesta�ia cu aceste 
elemente. 

Deoarece persoana fizic� nu a r�spuns în termenul solicitat, iar 
contesta�ia a fost formulat� împotriva soma�iei de executare nr....................din 
2007, DGFP Suceava a procedat la analiza contesta�iei, urmând s� se pronun�e 
asupra competen�ei sale în solu�ionarea acesteia. 

 
Art. 179 – „Organul competent” - al Cap. 2 – „Competen�a de 

solu�ionare a contesta�iilor. Decizia de solu�ionare” - din Codul de Procedur� 
fiscal�, republicat, prevede: 

 
ART. 179 
„Organul competent 
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(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a 
titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� cum 
urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 
lei (RON), se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul 
direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dup� caz, de 
c�tre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3);[…]”. 

 
Rezult� c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, 

prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii are competen�� de solu�ionare a contesta�iilor 
formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere, precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria 
vamal� �i care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i 
accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 lei. 

Art. 169 – „Contesta�ia la executare silit�” – din O.G. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, face precizarea c�: 

 
ART. 169 
„Contesta�ia la executare silit� 
(1) Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act 

de executare efectuat cu înc�lcarea prevederilor prezentului cod de c�tre 
organele de executare, precum �i în cazul în care aceste organe refuz� s� 
îndeplineasc� un act de executare în condi�iile legii. 

(2) Dispozi�iile privind suspendarea provizorie a execut�rii silite 
prin ordonan�� pre�edin�ial� prev�zute de art. 403 alin. (4) din Codul de 
procedur� civil� nu sunt aplicabile. 

(3) Contesta�ia poate fi f�cut� �i împotriva titlului executoriu în 
temeiul c�ruia a fost pornit� executarea, în cazul în care acest titlu nu este o 
hot�râre dat� de o instan�� judec�toreasc� sau de alt organ jurisdic�ional �i 
dac� pentru contestarea lui nu exist� o alt� procedur� prev�zut� de lege. 

(4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� 
�i se judec� în procedur� de urgen��”. 

 
Din acest text de lege rezult� ideea c� o contesta�ie la executare silit� se 

depune la instan�a judec�toreasc� competent�. 
 
Deoarece petentul nu �i-a completat contesta�ia cu solicit�rile organului 

fiscal, iar prin contesta�ia depus� acesta contest� o soma�ie �i nu o decizie de 
impunere sau un act administrativ fiscal asimilat unei decizii de impunere, în 
conformitate cu prevederile art. 179 alin. 1 lit. a din Codul de Procedur� fiscal�, 
republicat, Biroul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Suceava nu se poate 
învesti cu solu�ionarea contesta�iei, întrucât nu are competen�a material� în acest 
sens. 
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Referitor la procedura aplicabil� în cazul constat�rii necompeten�ei în 

solu�ionare, la pct. 3.3 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 

 
 „3.3. În situa�ia în care competen�a de solu�ionare nu îi apar�ine, 

organul emitent al actului atacat va înainta dosarul contesta�iei, precum �i 
referatul cu propuneri de solu�ionare organului de solu�ionare competent, 
numai dup� verificarea îndeplinirii cerin�elor procedurale”. 
 

Având în vedere dispozi�iile legale mai sus citate �i faptul c� petentul 
depune contesta�ie la executare silit� �i nu împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a 
titlurilor de crean�� privind datoria vamal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor nu are competen�a 
material� de solu�ionare a contesta�iei pentru acest cap�t de cerere, aceast� 
competen�� apar�ine instan�ei judec�tore�ti la care organul emitent al soma�iei de 
executare silit� va înainta dosarul contesta�iei. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 169, art. 175, art. 176, art. 179 din OG 92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat�, pct. 175.1 din Hot�rârea nr. 1050 din 1 iulie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, pct. 3.3 din Ordinul Nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

D E C I D E : 

 

 

1. Respingerea contesta�iei depuse de persoana fizic� ..................., din 
str. ..................., municipiul Suceava, jud. Suceava, CNP ..................., cu privire la 
impozitul pe venit aferent anului 2004, ca fiind f�r� obiect. 

 
2. În ceea ce prive�te contesta�ia depus� împotriva Soma�iei de 

executare nr....................din 2007, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor nu are competen�a 
material� de solu�ionare a contesta�iei formulat� de persoana fizic� ..................., 
din str. ..................., municipiul Suceava, jud. Suceava, CNP ..................., dosarul 
cauzei urmând a fi transmis organelor emitente ale actului atacat pentru a fi 
înaintat organelor competente de solu�ionare. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 

luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 

      DIRECTOR  EXECUTIV, 
…………….  


