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                                 DECIZIA NR. DRc 7302/08.04.2014  
         privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

d-na X înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, Serviciul Fiscal 

Municipal Câmpulung Moldovenesc sub nr. … 
 

 
     Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 

Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, cu adresa nr. …., înregistrată la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, cu privire la contestaţia nr. .., formulată de 
d-na X, cod numeric personal …, cu domiciliul în sat. … 

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. …. 

     Suma contestată este în valoare de S lei şi reprezintă dobânzi şi 
penalităţi de întârziere aferente „indemnizaţie creştere copil acordată 
necuvenit pentru perioada 12.03.2013-31.03.2013”. 
 Contestaţia este semnată de către contestatoare, în persoana d-nei 
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 contestat a fost comunicat 
petentei în data de …, potrivit confirmării de primire anexată în copie la dosar, 
iar contestaţia a fost depusă în data de  … la Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, unde a fost înregistrată sub nr. …. 
      Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de soluţionare a 
contestaţiei nr. …, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul 
atacat, respectiv Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc, prin 
care se precizează că organul fiscal nu a primit sentinţa Tribunalului 
Suceava  cu privire la exonerarea de la plata sumei de S lei cu titlu de 
indemnizaţie creştere copil acordată necuvenit, stabilită de către Agenţia 
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Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava prin Decizia nr. .. şi ca 
urmare propun respingerea contestaţiei ca neîntemeiată. 
 
      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-na X contestă obligaţiile fiscale stabilite în sarcina sa prin 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …, respectiv suma de S 
lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente indemnizaţiei 
creştere copil acordată necuvenit pentru perioada 12.03.2013-31.03.2013.   
 Contestatoarea precizează faptul că Decizia nr. … emisă de Agenţia 
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava prin care s-a stabilit ca 
acordată necuvenit suma de S lei, reprezentând indemnizaţie creştere copil, 
a fost contestată atât prin procedură administrativă cât şi judecătorească, 
formând obiectul dosarului civil nr. …. În data de 31.01.2014, Tribunalul 
Suceava s-a pronunţat în acest dosar prin admiterea contestaţiei formulate şi 
exonerarea de la plata sumei de S lei. 
 Totodată, urmare a demarării procedurii de executare silită fată de 
creanţa principală a promovat contestaţie la executare ce formează obiectul 
dosarului civil nr. … aflat pe rolul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.              
 
      II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Iaşi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc a emis pe 
numele d-nei X, Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. …, prin 
care în temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, au stabilit accesorii în sumă de S lei, pentru perioada 05.06.2013-
31.12.2013, aferente indemnizaţiei creştere copil acordată necuvenit în sumă 
de S lei, pentru perioada 12.03.2013-31.03.2013. 
 
 III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivaţiile     
d-nei X, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi prevederile 
actelor normative în vigoare se reţin următoarele: 
 
              Referitor la contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr. …, pentru suma de S lei reprezentând 
dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente indemnizaţiei creştere copil 
acordată necuvenit, cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii, se poate pronunţa pe fondul cauzei în condiţiile în care 
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soluţionarea cauzei depinde de existenţa unui drept care face obiectul 
unei alte judecăţi. 
 

   În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .., 
organul fiscal a calculat accesorii pentru perioada 05.06.2013-31.12.2013 în 
sumă de S lei, aferente indemnizaţiei creştere copil acordată necuvenit 
pentru perioada 12.03.2013-31.03.2013, în sumă de S lei, stabilită prin 
Decizia nr. …, emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Suceava şi neachitată în termenul legal. 

   Contestatoarea precizează faptul că accesoriile stabilite prin 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. … sunt aferente 
debitului stabilit prin Decizia nr. …, emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi 
şi Inspecţie Socială Suceava, decizie ce a fost contestată atât prin procedură 
administrativă cât şi judecătorească, formând obiectul dosarului civil nr. …. În 
data de 31.01.2014, Tribunalul Suceava s-a pronunţat în acest dosar prin 
admiterea contestaţiei formulate şi exonerarea de la plata sumei de S lei. 
 Ca urmare, prin adresa nr. …, organul de soluţionare competent 
solicită contestatoarei să comunice stadiul acţiunii împotriva Deciziei nr. .., 
emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava, ce 
face obiectul dosarului nr. …. 
 Prin Adresa …, înregistrată la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, petenta precizează faptul că până la data 
de 19.03.2014 nu a primit Hotărârea nr. .. . care face obiectul Dosarului … şi 
nici nu a fost atacată cu recurs de Pârât, iar în momentul când va primi o 
Hotărâre definitivă şi irevocabilă va fi comunicată instituţiei noastre. 
 
      În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 214 alin. (1) lit. b) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se prevede: 
 
      „Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale 
administrativă 
      (1) Organul de soluţionare competent poate suspenda, prin 
decizie motivată, soluţionarea cauzei atunci când: 
      [...] 
      b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa 
sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi [...]”. 
 
      Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, se reţine că 
organul de soluţionare competent poate suspenda soluţionarea cauzei prin 
decizie motivată atunci când soluţionarea cauzei depinde în tot sau în parte 
de existenţa unui drept ce face obiectul unei alte judecăţi. 
 Conform informaţiilor preluate de pe Portal - Tribunalul Suceava – 
Informaţii dosar, referitor la Dosarul nr. ... având ca obiect “anulare act 
administrativ” şi ca părţi: 
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  - X, în calitate de reclamant şi,  
  - Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice prin A.J.P.I.S, în calitate de pârât, 
prin Încheierea din şedinţa publică din 31.01.2014 a fost publicată soluţia pe 
scurt cu următorul conţinut: “Admite acţiunea, cu recurs”. 
 Astfel,  se reţine faptul că soluţionarea cauzei depinde de existenţa 
unui drept ce face obiectul unei alte judecăţi, respectiv de soluţionarea de 
către instanţa judecătorească a acţiunii formulate de d-na X având ca obiect 
anularea actului administrativ. 
 În consecinţă, se reţine că până la pronunţarea unei soluţii definitive 
şi irevocabile de către instanţa judecătorească, Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, nu se poate 
investi cu soluţionarea cauzei, deoarece soluţia ce se va pronunţa în calea 
administrativă de atac, depinde în tot de soluţia ce se va pronunţa de către 
instanţa de judecată, motiv pentru care se va suspenda soluţionarea cauzei 
pentru suma totală de S lei, reprezentând accesorii aferente indemnizaţiei 
creştere copil acordată necuvenit pentru perioada 12.03.2013-31.03.2013, 
procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea cauzei în conformitate cu dispoziţiile art.214 alin.(3) 
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 
 “Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului 
stabilit de organul de soluţionare competent potrivit alin. (2), indiferent 
dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat sau nu.”, 
respectiv la rămânerea definitivă şi irevocabilă a cauzei ce face obiectul altei 
judecăţi, în speţă, la pronunţarea definitivă şi irevocabilă a unei soluţii de 
către instanţa de judecată. 
 
 Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 210 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, 

 
 

DECIDE: 
 

 
 Art.1 Suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de d-na X, 
pentru suma de S lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere 
aferente indemnizaţiei creştere copil acordată necuvenit pentru perioada 
12.03.2013-31.03.2013, stabilită prin Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. …, urmând ca la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea să fie reluată procedura de soluţionare potrivit dispoziţiilor 
legale. 
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 Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung Moldovenesc, 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 cailor administrative de atac. 
 Împotriva prezentei decizii contestatoarea poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Suceava sau la Tribunalul Iaşi. 
 
     DIRECTOR GENERAL, 
              Ioan Grigoriu 
                                                                                     ŞEF SERVICIU                             
                                                                                  SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,              
                                                                        Eleonida Dorina Popa 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                               inspector superior Loredana Petcu 
    4ex/03.04.2014 


