
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR 
PUBLICE A JUDETULUI SALAJ

D E C I Z I A  Nr. 18
  din 22 iunie 2006

Privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de c�tre dl. X cu domiciliul în loc. 
Diosod, nr.76, jud.S�laj, înregistrat� la D.G.F.P.S�laj sub nr.17255 din 19.12.2005

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului S�laj a fost în�tiin�at� de c�tre Directia
Regional� Vamal� Cluj, prin adresa nr.16024/S/07.12.2005 , înregistrat� la D.G.F.P. S�laj sub
nr. 17255 din 19.12.2005, cu privire la  contesta�ia formulat� de c�tre dl.X împotriva procesului
verbal de control incheiat de catre inspectorii din cadrul Serviciului Supraveghere si control
vamal la data de  24.10.2005.

Obiectul contesta�iei  îl constituie m�surile si constat�rile stabilite prin procesul verbal
nr.14037/S/24.10.2005,  încheiat de catre inspectorii din cadrul Serviciului Supraveghere si
control vamal la data de 24.10.2005 si reprezint� datoria vamal� în sum� de 16118 lei, respectiv
dobânzi de înt�rziere în suma de 7746 lei si penalit��i de întârziere în sum� de 2160 lei.

Contestatia a fost depusã in termenul prevazut de art.177 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� nefiind semnat� de catre contestatar.

Intruc�t contestatia depus� nu este semnat� în original precum si faptul c� din contestatie
nu rezult� motivele de fapt �i de drept care stau la baza formul�rii acesteia  cu adresa nr. 17255
din 29.05.2006 i s-a solicitat contestatarului sa completeze dosarul contestatiei conform
prevederilor art. 176 alin. (1) lit. c) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscal�, republicat� conform c�ruia:

(1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de drept si de fapt;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
e) semnatura contestatorului sau împuternicitului acestuia, precum si stampila în

cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de împuternicit al contestatorului, persoana
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.

Desi confirmarea de primire a adresei de mai sus este semnat� la data de 30.05.2006,
pân� la data emiterii prezentei decizii contestatarul, sau împuternicitul acestuia conform legii,  
nu s-a prezentat în vederea semn�rii contestatiei si completarii acesteia asa cum este prevazut la
art. 176 alin. (1) lit. c) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�.

Având în vedere cele precizate se retine ca dl. X desi a fost înstiintat si i s-a acordat
termenul de 5 zile de la primirea adresei conform punctului 2.2 din Ordinul 519/2005 privind
aprobarea instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, nu a respectat conditiile de procedur� prev�zute
de art.176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de proceduta fiscal�, republicat�,
contestatia nefiind semnat� si motivat�.



In consecint� Directia General� a Finantelor Publice a judetului Salaj nu se poate investi
cu solutionarea pe fond a contestatiei formulat� de catre dl.X.

Pentru considerentele ar�tate in temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul
 de procedura fiscal�, republicat� si a Ordinului 519/2005  privind aprobarea instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal� republicat�, se 

         D E C I D E:

Respingerea contestatiei formulat� de dl.X pentru neîndeplinirea conditiilor de
procedur�.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul S�laj în termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,

                 ec. Laurentiu Butiri

E.P./4 ex 


