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DECIZIA NR. 5160/27.02.2017 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

X, judeţul  Suceava  
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, 

Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei sub nr. s.f.m.v.d./.............. şi la  
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR .................. 

 
 

 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava, prin Referatul cu propuneri de soluţionare a 
contestaţiei  nr. ............., înregistrat la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR/..........., cu privire la contestaţia formulată 
de domnul X, domiciliat în municipiul Vatra Dornei, str. ..............., bloc 
..........., judeţul Suceava, CNP ............ 

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii nr. ..............., emisă de către Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei. 
 Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă 
accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele care realizează venituri  din activităţi  independente. 

Având în vedere prevederile art.352 alin.(1) şi alin.(2) din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora “(1) Dispoziţiile 
prezentului cod se aplică numai procedurilor de administrare începute după 
intrarea acestuia în vigoare” şi “ (2) Procedurile de administrare începute 
înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod rămân supuse legii vechi”, 
contestaţia este soluţionată în baza normelor legale în vigoare la data când 
s-a născut dreptul contestatorului la acţiune. 

Contestaţia este semnată de domnul X. 
Cu adresa nr. ISR_DGR/.................., confirmată de primire în data de 

20.11.2015, organul de soluţionare competent a solicitat domnului X judeţul  
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Suceava să transmită copia actului de identitate, conform pct. 2.3.1. din  
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ..................... 

Cu adresa din data de 23.11.2015, înregistrată la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR_REG/..............., X judeţul  
Suceava a transmis copia actului de identitate. 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 Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ............. din 
31.12.2014 a fost comunicată contestatorului în data de 26.01.2015, aşa cum 
rezultă din confirmarea de primire existentă în copie la dosarul cauzei şi data 
depunerii  contestaţiei, 27.02.2015, fiind înregistrată la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Vatra 
Dornei sub nr. s.f.m.v.d................................ 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, 
art. 206 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. Domnul X, judeţul  Suceava formulează contestaţie împotriva 

Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ...................., 
emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul 
Fiscal Municipal Vatra Dornei, prin care s-au stabilit accesorii aferente 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care 
realizează venituri din activităţi independente în sumă totală de S lei, 
calculate în Anexa deciziei contestate. 

În susţinerea contestaţiei precizează că deciziile cu cod 111 de la data 
de 31.12.2012 şi 12.03.2013 nu i-au fost comunicate iar sumele stabilite prin 
Decizia de impunere plăţi anticipate nr. ............................. 

Mai precizează că Doc. ..................... au fost achitate în urma acţiunii 
în justiţie. 

În concluzie, domnul X, judeţul  Suceava contestă  Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ........................  

  
 II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei, a emis în bază 
art. 88 lit.c), şi art.119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 3............... din 
31.12.2014, stabilind în sarcină domnului  X, judeţul  Suceava, obligaţii de 
plată în sumă totală de S lei, reprezentând:  
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-      S lei - accesorii aferente impozitului pe venituri din activităţi  
                 independente; 
- S lei - accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

              datorate de persoanele care realizează venituri  din activităţi  
  independente.  

 Domnul X, judeţul  Suceava contestă suma de S lei, reprezentând 
accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate  datorate de 
persoanele care realizează venituri din activităţi independente.  

 
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 Direcţia Generală Regională 

a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, se poate 
investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei formulate de domnul X, 
judeţul  Suceava împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ......................, pentru suma de S lei, reprezentând accesorii 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele care realizează venituri din activităţi independente,  în 
condiţiile în care această sumă a fost revizuită şi scăzută din evidenţa 
pe plătitor de organul fiscal, având la bază Decizia de anulare a 
obligaţiilor de plata accesorii nr. .................... 

 
 În fapt, organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei a emis în baza art. 
88 lit.c) şi art.119 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .......... din 31.12.2014, 
stabilind în sarcină domnului  X, judeţul  Suceava, obligaţii de plată în sumă 
totală de S lei, reprezentând accesorii aferente impozitului pe venituri din 
activităţi  independente în sumă de S lei  şi accesorii aferente contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate              datorate de persoanele care realizează 
venituri din activităţi independente în sumă de S lei, din care domnul X, 
judeţul  Suceava contestă accesoriile aferente contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate              datorate de persoanele care realizează venituri 
din activităţi independente în sumă de S lei. 

X, judeţul  Suceava precizează că deciziile cu cod 111 de la data de 
31.12.2012 şi 12.03.2013 nu i-au fost comunicate iar sumele stabilite prin 
Decizia de impunere plăţi anticipate nr..................... au fost achitate în data 
de 28.03.2014, 05.08.2014 şi 12.09.2014. 

Mai precizează că Doc. .............. au fost achitate în urma acţiunii în 
justiţie. 
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Iniţial, prin Referatul nr. ................., înregistrat la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR/3107 din 17.03.2015, organul 
fiscal din cadrul  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava 
precizează că : 

 „[....]  
Referitor la contribuţia de asigurări de sănătate: 
-accesoriile s-a calculat pentru debitul de 2022 lei din decizia emisă de 

Casa de Asigurări de Sănatate Suceava suma achitată în 11.03.2014 
conform situaţiei anexate. Faţă de cele prezentate propunem respingerea 
contestaţiei ca neîntemeiată deoarece sentinţa nr. ........... se referă la 
debitele aferente anilor precedenţi respectiv 2007-2011 şi au fost puse în 
aplicaţie de către Casa de Asigurări de Sănatate Suceava dupa cum reiese 
din fişa pe anul 2014, dar susnumitul nu achită obligaţiile trimestriale privind 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru anii următori respectiv 
2012 şi 2013.[...]” 

În data de 25.05.2016, cu Referatul nr. 9660, organul fiscal din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal 
Municipal Vatra Dornei, comunică următoarele: 

„[....] Urmare discuţiilor purtate cu dl. Rus a făcut cerere pentru scutire 
de dobânzi şi penalităţi conform OG44/2015 şi urmează să achite rata din 
25.06.2016 pentru a beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor în 
cuantum de 45,8%. Deci prin urmare contestaţia nu-şi mai are obiectul.” 

Urmare solicitării prin e-mail de către organul de soluţionare de a 
transmite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, organul fiscal din 
cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal 
Municipal Vatra Dornei transmite Referatul nr. ..............., la care anexează 
Decizia de amânare la plata obligaţiilor de plată accesorii nr. ............., 
Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ............. şi Situaţia 
Analitică Debite Plăţi Solduri, An 2016. 

În Referatul nr. 2317/14.02.2017, semnat de conducătorul organului 
care a încheiat actul atacat, respectiv Şef Serviciu Fiscal Municipal Vatra 
Dornei, se precizează :”[...] 

- decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ............... emisă 
de unitatea noastră s-a stins ca urmare  cererii nr. 8200/23.05.2016 depuse 
de către contribuabil pentru anulare de dobânzi şi penalităţi conform OG. 
44/2015. După îndeplinirea condiţiilor impuse de decizia de suspendare a 
accesoriilor, respectiv achitarea debitelor datorate de contribuabil s-a 
procedat la scăderea acestora conform deciziei de anulare a obligaţiilor de 
plată accesorii  nr............., decizie pe care o anexăm alăturat.[….]. În 
legătură cu suma de S lei contribuţie de asigurare de sănatate din aceeaşi 
decizie s-a scăzut conform deciziei de anulare a accesoriilor conform 
OG44/2015.”  
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În drept, în speţă sunt aplicabile art. 205 şi art. 206 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde se precizează că: 

„Art. 205 Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este 
o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se 
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condiţiile legii. 

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

[...]”. 
„Art. 206 Forma şi conţinutul contestaţiei 
[...] 
(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 

stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul 
administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal. 

[…]”. 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezultă 

următoarele: 
- prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 3330544136785 din 
31.12.2014, 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, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, 
Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei a stabilit în sarcina domnului X, judeţul  
Suceava accesorii în sumă totală de S lei, aferente contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din 
activităţi independente.  
-în data de 25.05.2016, cu Referatul nr. 9660, organul fiscal din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal 
Municipal Vatra Dornei, comunică urmatoarele: 

„[....] Urmare discuţiilor purtate cu dl. Rus a făcut cerere pentru scutire 
de dobânzi şi penalităţi conform OG44/2015 şi urmează să achite rata din 
25.06.2016 pentru a beneficia de anularea dobânzilor şi penalităţilor în 
cuantum de 45,8%. Deci prin urmare contestaţia nu-si mai are obiectul.” 
-urmare solicitării prin e-mail de către organul de soluţionare de a transmite 
decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, organul fiscal din cadrul 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava, Serviciul Fiscal 
Municipal Vatra Dornei transmite Referatul nr. ..................., la care anexează 
Decizia de amânare la plata obligaţiilor de plată accesorii nr. ..........., Decizia 
de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ....................... şi Situaţia 
Analitică Debite Plăţi Solduri, An 2016. 
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În Referatul nr. ................, semnat de conducătorul organului care a 
încheiat actul atacat, respectiv Şef Serviciu Fiscal Municipal Vatra Dornei, se 
precizează :”[...] 

- decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ................ emisă 
de unitatea noastră s-a stins ca urmare  cererii nr. 8200/23.05.2016 depuse 
de către contribuabil pentru anulare de dobânzi şi penalităţi conform OG. 
44/2015. După îndeplinirea condiţiilor impuse de decizia de suspendare a 
accesoriilor, respectiv achitarea debitelor datorate de contribuabil s-a 
procedat la scăderea acestora conform deciziei de anulare a obligaţiilor de 
plată accesorii  nr. ...................., decizie pe care o anexăm alăturat.[….]. În 
legătură cu suma de 125 lei contribuţie de asigurare de sănatate din aceeaşi 
decizie s-a scăzut conform deciziei de anulare a accesoriilor conform 
OG44/2015.”  

 Având în vedere faptul că suma de S lei reprezentând accesorii 
aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 
care realizează venituri din activităţi independente a fost anulată şi scăzută din 
Situaţia Analitică Debite Plăţi Solduri An fiscal 2016 a domnului  X, judeţul  
Suceava, prin Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ..........., 
organul de soluţionare competent ia act de anularea obligaţiilor fiscale 
contestate de societate, implicit de rămânerea fără obiect a contestaţiei 
formulate de X, judeţul  Suceava pentru suma de S lei stabilită prin Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ......................... 

  Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor 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. Constatarea ca fiind rămasă fără obiect a contestaţiei 
formulată de X, judeţul  Suceava, împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr..............., pentru suma de S lei, ce 
reprezintă accesorii aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente. 

Art. 2 Serviciul Soluţionare Contestaţii 2 va comunica prezenta 
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Suceava, Serviciul Fiscal Municipal Vatra Dornei, spre a fi dusă la 
îndeplinire.  
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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, contestatara poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Suceava sau Tribunalul Iaşi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   


