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D   E   C   I   Z   I   E    nr.  2898/978/03.12.2014 

privind solutionarea contestatiei formulate de d-na 

.............................. cu domiciliul in loc. .............................., jud. Arad 

 

 Serviciul Solutionarea Contestatiilor din cadrul DGRFP Timisoara a 
fost sesizat de AJFP Arad prin adresa nr. ..............................inregistrata la 
DGRFP Timisoara sub nr. ..............................cu  privire  la  contestatia  
formulata  de catre d-na ...............................   

D-na .............................. are domiciliul in loc. .............................., jud. 
Arad, CNP ............................... 

 Contestatia s-a formulat impotriva  masurilor inscrise in Decizia de 
impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale 
de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. 
.............................. si este autentificata prin semnatura contestatoarei. 
 Contestatia nu a fost formulata in termenul legal prevazut la art. 207 
alin. (1) din OG nr. 92/2003 republicata, titlul IX.   
 Din analiza dosarului contestatiei se constata ca au fost intrunite 
conditiile prevazute de art. 205 si art. 206 din OG nr. 92/2003 republicata, 
titlul IX privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor 
dispuse prin actele de control sau impunere intocmite de organele 
Ministerului Finantelor Publice; DGRFP Timisoara prin Serviciul solutionare 
contestatii nu este competenta sa solutioneze pe fond contestatia. 
 

I. Petenta  a formulat contestatie impotriva Deciziei de impunere 
privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate 
pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. 
............................... 

Petenta  considera ca nu datoreaza contributia de asigurari de 
sanatate deoarece in ultimii 5 ani nu a beneficiat de asigurarile de 
sanatate. 

 

AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de     
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II.   Prin Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. .............................., organele fiscale din 
cadrul AJFP Arad au stabilit in sarcina petentei .............................. plati 
anticipate pe anul 2014 cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate in suma de .............................. lei.  
 

III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
constatarile organelor fiscale, motivatiile contribuabilei si actele 
normative in vigoare pe perioada supusa impunerii se retin urmatoarele: 
 

Cauza supusa solutionarii este daca DGRFP Timisoara prin 
Serviciul solutionare contestatii se poate investi cu solutionarea pe fond a 
contestatiei, in conditiile in care, in raport de data comunicarii  Deciziei 
de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari 
sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe 
anul 2014 nr. .............................., aceasta nu este depusa in termenul legal 
de exercitare a caii administrative de atac. 

                             
 In fapt, d-na .............................. a formulat contestatie impotriva 
Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de 
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor 
pe anul 2014 nr. .............................., emisa de reprezentantii AJFP Arad. 
 Contestatia a fost depusa si inregistrata la AJFP Arad sub nr. 
64610/23.10.2014. 
  Actul administrativ fiscal contestat, in speta Decizia de impunere 
privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate 
pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. 
.............................., a fost comunicat in data de ..............................doamnei 
.............................. prin publicarea pe site MFP conform Procesului – verbal 
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 
............................... 
 In drept, sunt incidente prevederile art. 207 alin. (1) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care precizeaza urmatoarele: 
 ,,Termenul de depunere a contestatiei    
 (1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii ”. 
 Potrivit art. 68 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 ,,Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si indeplinirea 
obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si alte dispozitii 
legale aplicabile in materie, daca legea nu dispune altfel, se calculeaza 
potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.” 
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 Totodata, in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul de 
procedura civila: 

,,Termenele se inteleg pe zile libere, neintrand in socoteala nici ziua 
cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul “.  
 Aceleasi dispozitii se regasesc explicitate si la punctul 3.8 din OANAF 
nr. 2906/2014 privind aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata 

,,3.8. DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se 
aplică în mod corespunzător, astfel:  
     a) Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu 
excepŃia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.  
     De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului 
în data de 29 iunie, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data de 30 
iunie şi se împlineşte în data de 29 iulie, astfel încât ultima zi de depunere a 
contestaŃiei este 30 iulie.  
     b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când 
serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va 
prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.  
     De exemplu: În situaŃia în care data de 30 iulie prezentată la exemplul 
anterior este sâmbătă, ultima zi de depunere a contestaŃiei este luni, 1 august. 
    (…).” 
 Se retine ca termenul de depunere a contestatiei prevazut de OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, are caracter imperativ si incepe sa curga de la data 
comunicarii Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea 
folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. .............................., respectiv in data de 
..............................si se sfarseste in data de ............................... 
 Din actele existente la dosarul cauzei reiese ca d-na .............................. 
a depus la AJFP Arad sub nr. ..............................contestatia formulata 
impotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii 
de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei 
bunurilor pe anul 2014 nr. .............................., dupa 103 de zile de la data 
comunicarii deciziei contestate, deci peste termenul de 30 de zile prevazut de 
art. 207 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile ulterioare, incalcandu-se astfel dispozitiile 
imperative referitoare la termenul de depunere.  
 In raport cu prevederile legale citate mai sus, rezulta ca d-na 
.............................. avea posibilitatea de a depune contestatia la organul care a 
emis Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de 
asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor 
pe anul 2014 nr. .............................. pana in  data de .............................. 
inclusiv, conform art. 101 din Codul de procedura civila, cu atat mai mult cu 
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cat prin decizia de impunere atacata i s-a precizat  calea de atac, termenul in 
care aceasta poate fi exercitata si organul la care urma a fi depusa contestatia. 
 Intrucit contestatoarea nu a respectat conditiile procedurale privitoare la 
termen, a decazat din dreptul de a i se solutiona pe fond contestatia, conform  
art. 217 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, unde se precizeaza: 
 ,,Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei 
conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza 
pe fond a cauzei” coroborat cu pct. 12.1 din OANAF nr. 2906/2014 ,, 
Contestatia poate fi respinsa ca : a) nedepusa in termen, in situatia in care 
aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de lege”, motiv pentru care 
contestatia va fi respinsa ca nedepusa in termen. 

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art. 207 

alin. (1) si art. 216 alin. (1)  din OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX, privind 
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele 
administrative fiscale, in baza referatului nr. ..............................,  se  

           
D     E     C     I     D    E : 

 

- respingerea ca nedepusa in termen a contestatie formulate de d-na 
.............................. impotriva  Deciziei de impunere privind platile anticipate 
cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din 
cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. .............................. pentru 
contributia de asigurari sociale de sanatate in suma de .............................. lei; 

 
- prezenta decizie se comunica la :      

   - d-na ..............................;  
  - AJFP Arad. 
 
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac 

si poate fi atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timis in 
termen de 6 luni de la primirea prezentei.   
                                   
 
         

DIRECTOR  GENERAL  
……………………… 

 


