
.  D E C I Z I A NR.160/16.07.2012   
                               privind soluŃionarea contestaŃiei formulate
                        de d-l C. I. din com. Dăneşti, înregistrată la 
                                A.F.P. Tg Jiu sub nr..../10.07.2012

Biroul soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  D.G.F.P. Gorj a fost sesizat de
organele  fiscale  din  cadrul  A.F.P.  Tg  Jiu   ,  prin  adresa  nr..../12.07.2012,
înregistrată  la  D.G.F.P.  Gorj  sub  nr..../13.07.2012,  asupra  contestaŃiei
formulate  de d-l C. I. , CNP ..., cu  domiciliul  în com. Dăneşti, sat..i., jud.
Gorj  ,  contestaŃie   înregistrată  la  D.G.F.P.  Gorj-  A.F.P.  Tg  Jiu  sub
nr..10.07.2012.

Obiectul   contestaŃiei   îl  constituie  măsurile  dispuse  de  organele
fiscale din cadrul A.F.P. Tg-Jiu  prin  Decizia de calcul al taxei pe poluare
pentru autovehicule  nr..../28.10.2010 prin  care s-a stabilit  taxă  pe poluare
pentru  autovehicule  în  sumă  de  ... lei.

Totodată, d-l Calotă Ion solicită şi  restituirea   taxei pe poluare pentru
autovehicule  achitată  cu  chitanŃa  seria .....

Referitor la obiectul contestaŃiei, s-au reŃinut următoarele:

D-l Calotă Ion  a mai formulat contestaŃie împotriva Deciziei de calcul al
taxei  de  poluare  pentru  autovehicule  nr..../28.10.2010  ,  contestaŃie
înregistrată  la A.F.P. Tg-Jiu sub nr..../21.11.2011 şi  soluŃionată de D.G.F.P.
Gorj  prin  Decizia nr..../02.12.2011, în care s-a dispus:

,,1)Respingerea contesta Ńiei formulate de d-nul Calot ă Ion  din Tg-
Jiu, ca  nedepus ă  în  termen.

 2)Prezenta  Decizie  poate  fi  atacat ă  la  Tribunalul  Gorj-Sec Ńia
Comercial ă şi  de Contencios Administrativ , în termen de 6 luni  de la
data comunic ării prezentei.”  

Decizia nr.186/02.12.2011, emisă de D.G.F.P. Gorj privind soluŃionarea
contestaŃiei formulate de d-l  C. I. , CNP ... , din  Tg-Jiu, jud. Gorj  a  fost
comunicată  d-lui  C. I. , în conformitate cu prevederile art.44 lit. d)  pct. 3 din
O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare, care  precizează  următoarele:

Art. 44
 Comunicarea actului administrativ fiscal
,,(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi

este destinat.(...).
(2)  Actul  administrativ  fiscal  se  comunică  prin  remiterea  acestuia

contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigur ă primirea sub semn ătur ă a
actului administrativ fiscal sau prin po ştă, cu scrisoare recomandat ă cu



confirmare de primire .”
Astfel,   conform  prevederilor  legale  menŃionate,   Decizia

nr.186/02.12.2011 a fost   comunicată   de către organele de soluŃionare a
contestaŃiilor din cadrul D.G.F.P. Gorj prin poştă la data de 02.12.2011 şi  a
fost  primită la data de 07.12.2011, aşa  cum  reiese  din  confirmarea  de
primire , anexată  la  dosarul cauzei.

În drept, cu privire la raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte
normative, potrivit dispoziiŃilor art.2 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu  modificările  şi  completările  ulterioare:”
Unde prezentul cod nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură
civilă”.

Astfel,  în conformitate cu prevederile art.163 şi  art.166 din Codul de
procedură civilă:

 Art.163
,,(1)Nimeni  nu  poate  fi  chemat  în  judecată  pentru  aceeaşi  cauză,

acelaşi obiect  şi  de  aceeaşi  parte înaintea  mai  multor  instanŃe.
Art.166
ExcepŃia  puterii  lucrului  judecat  se  poate  ridica,  de  părŃi  sau  de

judecător, chiar  înaintea  instanŃelor  de  recurs”.
Reglementând prezumŃiile legale, art.1200, pct.4 şi art.1201 din Codul

civil, dispune:
Art.1200
,,Sunt prezumŃii legale acelea care sunt determinate special prin lege,

precum:
(...)
4.puterea  ce  legea  acordă  autorităŃii  lucrului  judecat”
Art.1201
Este lucru judecat atunci când a doua cerere în judecată are acelaşi

obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părŃi, făcută
de  ele  şi  în  contra   lor   în   aceeaşi  calitate.(Cod  civil
711,973,1715,1788,1834).

Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea
titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
care prevede:

,,11.  InstrucŃiuni  pentru  aplicarea  art.  216 din  Codul  de  procedurã
fiscală- Solutii asupra contestaŃiei

(...)  
,,11.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci

când există identitate de obiect, părŃi  şi  cauză.  Este lucru judecat atunci
când exist ă a doua contesta Ńie care are acela şi obiect, este întemeiat ă
pe aceeaşi cauz ă şi este între acelea şi părŃi, făcută de ele şi în contra
lor în aceea şi calitate . ExcepŃia puterii lucrului judecat se poate ridica atât
de organul de soluŃionare a contestaŃiei de părŃi,  cât şi  de orice persoană
direct interesată.”

Din  situaŃia  mai  sus  prezentată,  coroborat  cu  dispoziŃiile  legale



invocate, rezultă că, contestaŃia înregistrată la D.G.F.P. Gorj- A.F.P. Tg Jiu sub
nr..../10.07.2012 a d-lui C. I., formulată împotriva Deciziei de calcul al taxei de
poluare  pentru  autovehicule  nr....4/28.10.2010 se  încadrează  în  excepŃia
prevăzută  de Codul  de procedură  fiscală,  respectiv  Codul  civil,   având în
vedere  că  şi  contestaŃia  înregistrată  la  D.G.F.P.  Gorj-A.F.P.  Tg-Jiu  sub
nr..../21.11.2011  a avut acela şi obiect , respectiv Decizia de Calcul al taxei
de poluare pentru autovehicule nr..../28.10.2010 , prin care a fost stabilită  o
taxă de poluare în sumă de .... lei.

Potrivit  dispoziŃiilor  art.210  alin.(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  republicată,
privind  Codul  de  procedură  fiscală  “Decizia  sau  dispoziŃia  emisă  în
soluŃionarea contestaŃiei  este definitivă  în sistemul căilor  administrative de
atac”, iar în temeiul art.218 alin.(2) din acelaşi act normativ ”Deciziile emise
în soluŃionarea contestaŃiilor pot fi atacate de către contestatar sau de către
persoanele  introduse  în  procedura  de  soluŃionare  a  contestaŃiei  potrivit
art.212,  la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă,
în condiŃiile legii.”

În consecinŃă, Ńinând cont de faptul că asupra contestaŃiei formulată de
d-l Calotă Ion , CNP ... , din  Tg-Jiu, înregistrată la D.G.F.P. Gorj-A.F.P. Tg-Jiu
sub nr..../21.11.2011, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Gorj
s-a  pronunŃat  prin  Decizia  nr.186/02.12.2011  -  definitivă  în  sistemul  căilor
administrative  de atac,- pe cale  administrativă,  aceasta  nu se mai  poate
pronunŃa asupra sumei de ...  lei,  reprezentând taxă  pe poluare, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Gorj constată existenŃa în cauză a
autorităŃii de lucru judecat, pentru suma totală de .... lei.

FaŃă de cele prezentate anterior , in temeiul actelor normative citate , a
art.2, alin.3, art.210, alin.(2) si art.218 (2) din O.G. nr.92/2003, privind Codul
de procedura fiscală, republicată, D.G.F.P. Gorj,  prin  directorul  executiv,
                                            

                                                   D E C I D E : 

1) Respingerea contestaŃiei formulate de  d-l  C. I.  din com. Dăneşti,
jud.  Gorj  ,   împotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule nr..../28.10.2010  pentru  suma  de ... lei, în cauză constatându-
se autoritatea de  lucru  judecat.

 
2) Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de

atac şi poate fi atacată la Tribunalul Gorj-SecŃia de  Contencios Administrativ ,
în termen de 6 luni de la comunicare.



     


