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DECIZIA NR. DRc 7729/16.12.2014 
      privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

d-l X înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ sub nr.  

 
 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Neamţ, cu adresa…, înregistrată la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr…., cu privire la contestaţia formulată de X cu 
domiciliul în…. 
                      Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. …. 
           Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă dobânzi 
şi penalităţi de întârziere aferente veniturilor din despăgubiri. 
 Contestaţia este semnată de către contestator, în persoana X. 
 Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile prevăzut de 
art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 
în vedere faptul că actul administrativ fiscal a fost comunicat în data de …, 
conform confirmării de primire depusă în copie la dosar, iar contestaţia a fost 
depusă în data de ... la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, 
unde a fost înregistrată sub nr. .... 
 Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de soluţionare nr. 
…, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, prin care îşi menţine 
punctul de vedere înscris în actul emis. 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 I. D-l X, contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr. …, prin care a fost obligat la plata sumei de S lei, sumă ce reprezintă 
accesorii. 
          Contestatorul menţionează faptul că suma de S lei cu titlu de 
despăgubiri civile a fost stabilită prin Sentinţa Penală nr. .. emisă de 
Judecătoria Piatra Neamţ şi Decizia Penală definitivă nr. … emisă de Curtea de 
Apel Bacău. 
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 Totodată precizează faptul că a depus la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ o cerere privind aprobarea plăţii acestei sume în rate 
lunare. Ca urmare a achitat sumă de S lei cu chitanţa nr. … şi suma de S lei cu 
chitanţa nr. …. 
                 II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ a emis Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … în baza 
art. 88 lit. c) şi art. 119 Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin 
care s-au stabilit în sarcina d-lui X, pentru perioada …, accesorii în sumă de S 
lei aferente debitului în sumă de S lei reprezentând venituri din despăgubiri, 
stabilit prin Decizia Penală nr. … din dosarul nr. …, emisă de Curtea de Apel 
Bacău. 

      III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
           Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a procedat 
în mod legal la emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. … şi la stabilirea în sarcina d-lui X a obligaţiilor fiscale în 
sumă de S lei, în condiţiile în care acesta nu face dovada achitării în 
termenul legal a obligaţiilor de plată stabilite prin Decizia Penală nr. …, 
emisă de Curtea de Apel Bacău. 
                În fapt, prin Sentinţa Penală nr. … din dosarul nr. … având ca obiect 
pronunţarea asupra cauzei penale privind d-l X, trimis în judecată pentru 
comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 
241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) din Codul Penal, Judecătoria Piatra 
Neamţ „admite acţiunea civilă exercitată de Ministerul Finanţelor Publice – 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi obligă inculpatul să plătească părţii 
civile suma de S lei, cu titlu de despăgubiri civile”. 
  Sentinţa Penală nr. …, emisă de Judecătoria Piatra Neamţ a devenit 
definitivă prin Decizia Penală nr. …, emisă de Curtea de Apel Bacău, prin care 
„casează în parte sentinţa recurată sub aspectul omisiunii obligării inculpatului la 
plata accesoriilor fiscale, reţine cauza spre rejudecare şi obligă inculpatul şi la 
plata accesoriilor fiscale către partea civilă. Menţine celelalte dispoziţii ale 
sentinţei penale recurate”. 
 Petentul menţionează că a depus la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ o cerere privind aprobarea plăţii debitului în rate 
lunare. 
 Prin Adresa nr. …, organul fiscal comunică contestatorului că „întrucât 
nu aţi precizat perioada pentru care solicitaţi eşalonarea şi nici nu aţi ataşat la 
cerere documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, nu putem da curs 
favorabil solicitării dumneavoastră”. 
               Ca urmare, organul fiscal calculează pentru perioada … dobânzi şi 
penalităţi de întârziere în sumă de S lei, aferente debitului în sumă de S 
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reprezentând venituri din despăgubiri, stabilit prin Decizia Penală nr. … din 
dosarul nr. …, emisă de Curtea de Apel Bacău. 
               În drept, potrivit dispoziţiilor art. 110 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
 „Art. 110 Colectarea creanţelor fiscale 
 (3) Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se 
individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndreptăţite, potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
 […] 
 h) ordonanţa procurorului, încheierea sau dispozitivul hotărârii 
instanţei judecătoreşti ori un extras certificat întocmit în baza acestor 
acte, în cazul creanţelor fiscale stabilite, potrivit legii, de procuror sau de 
instanţa judecătorească”. 
         Totodată, sunt aplicabile dispoziţiile art. 119, art. 120 şi art. 120^1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 
                  “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 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) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o 
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale.” 
 Se reţine astfel că pentru neachitarea la termenul de scadenţă a 
obligaţiilor fiscale se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere. 
 Referitor la susţinerea contestatorului că a depus o cerere prin care 
solicită plata debitului în rate lunare, aceasta nu constituie un temei legal 
pentru scutirea de la plata obligaţiilor accesorii. 
 Ca urmare, în mod corect organele fiscale au stabilit în sarcina d-lui 
X obligaţii fiscale pentru neplata în termen a debitelor datorate, în sumă de S 
lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente veniturilor din 
despăgubiri, urmând să se respingă contestaţia, ca neîntemeiată. 
 Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 119, art. 
120, art. 120^1 şi art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi 
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                                                  DECIDE: 
 
                     Art. 1 Respingerea, ca  neîntemeiată, a  contestaţiei  formulate de  
d-l X, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …, în 
sumă de S lei reprezentând accesorii aferente veniturilor din despăgubiri. 
        Art. 2 Serviciul Administrativ şi Achiziţii va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, 
spre a fi dusă la  îndeplinire. 
                În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
                Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Neamţ sau la Tribunalul Iaşi. 
 
           


