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DECIZIA nr.90/14.11.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA, 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.C. Constan�a prin adresa 
nr…………/13.09.2007 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/20.09.2007, cu privire la contesta�ia formulat�, de S.C. 
Constan�a, cu sediul în Constan�a, bd......., nr..., cod postal 
......., CUI ......... 

Obiectul contesta�iei, îl reprezint� obliga�iile bugetare 
accesorii în sum� de ....... lei reprezentând major�ri de 
întârziere, stabilite prin Decizia de impunere nr…………/15.05.2007, 
emis� de A.F.P Constan�a, pentru nerestituirea la termen a 
fondurilor comunitare încasate �i neutilizate conform prevederilor 
contractuale.  

Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te semnatarul contesta�iei, organul de solu�ionare re�ine c� 
ac�iunea în cauz� a fost introdus� cu respectarea prevederilor 
art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� în M.O. nr.531/31.07.2007. 
  Referitor la termen, se re�ine c� organul fiscal a emis 
Decizia nr………… din data de 13.08.2007 �i a comunicat-o petentei în 
data de 14.08.2007, conform adresei nr…………/25.09.2007 emis� de 
A.F.P. Constan�a, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub  
nr…………/02.10.2007. 

Contesta�ia înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub 
nr…………/13.09.2007 a fost depus� în termenul prev�zut la art.207 
alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat� în 2007. 

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P Constan�a sub 

nr…………/13.09.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… din data de 
20.09.2007, S.C. Constan�a, formuleaz� contesta�ie împotriva 
titlului de crean�� fiscal�, respectiv Decizia nr…………/15.05.2007 
referitoare la obliga�ia de plat� constând în major�ri de 
întârziere, calculate pentru obliga�iile neachitate în termenul 
legal reprezentând încas�ri din alte surse. 

Petenta formuleaz� 3 capete de cerere invocând urm�toarele:  
 
1.Decizia contestat� a fost emis� cu înc�lcarea dispozi�iilor 

privind condi�iile de form� �i con�inut ale actului administrativ-
fiscal stabilite de art.43(2) coroborate cu dispozi�iile art.85, 86 
din O.G. 92/2003, republicat�, întrucât obliga�iile bugetare pentru 
care s-au calculat majorari de întarziere, nu sunt certe  �i nu au 
fost individualizate, pentru provenien�a acestora indicându-se, 
generic „Declara�ia nr...../19.01.07”. Nu se precizeaz�, 
deasemenea, natura sumei, precum �i perioada la care se raporteaz� 
obliga�iile bugetare restante, neîntocmindu-se si necomunicându-se 
un proces verbal de calcul al accesoriilor.  

 
2.Petenta contest� �i data inceperii calculului accesoriilor, 

invocând dispozi�iile art.109 al.2 din O.G. 92/2003, conform c�rora 
termenul de plat� fa�� de care se calculeaz� accesoriile se 
stabile�te in func�ie de data comunic�rii obliga�iilor fiscale 
principale. În aceste condi�ii, petenta opineaz� c� data comunic�rii 
unui act ce eman� de la o institu�ie public�, potrivit Codului de 
procedura civil�, este data la care persoana juridic� vizat� a luat 
la cuno�tin�a de acest act. Petenta se refer� la faptul c� organul 
fiscal teritorial a apreciat ca data intocmirii este �i data 
comunic�rii  ”inscrisului-denumit generic declara�ie” far� a se 
cunoa�te cu certitudine aceast� din urm� dat�. 

Acceptând îns� c� Decizia de calcul accesorii se refer� la 
sumele stabilite în sarcina sa prin Procesul verbal de control 
nr…………/19.01.07 întocmit de reprezentan�ii M.I.E, act ce i-a fost 
comunicat în data de 31.01.07, consider� c� termenul de plata a 
obliga�iei stabilite era 20.02.2007. 

 
3. Referitor la aspectele de fond, contestatorul invoc� faptul 

c� prin Decizia nr...../15.05.2007 emis� de AFP Constan�a, se 
suprapun perioadele de calcul ale accesoriilor, majorând in 
detrimentul petentei o crean�� despre care înc� nu se �tie dac� 
este datorat� sau nu. 

Deasemenea, petenta men�ioneaz� c� acest proces verbal a fost 
contestat la organul emitent, iar în prezent aceast� contesta�ie 
face obiectul Dosarului nr…………/2007 al Cur�ii de Apel Bucure�ti. 



 
adresa: Str. I.G.Duca  nr. 18, Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

3 

 
Pentru argumentele expuse, petenta solicit� admiterea 

contesta�iei �i anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr...../15.05.2007 pentru suma de ....... lei. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

aferente obliga�iilor bugetare nr...../15.05.2007 emis� de  c�tre 
AFP Constan�a, în temeiul art.86 �i art.116 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a 
altor venituri ale bugetului general consolidat, reprezentan�ii 
A.F.P. Constan�a au calculat accesorii în sum� total� de ....... 
lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente obliga�iilor 
bugetare stabilite în sarcina S.C. Constan�a de c�tre Direc�ia de 
Control Antifraud� �i Monitorizare Fonduri Comunitare din cadrul 
Ministerului Integr�rii Europene . 

În referatul cu propunerile de solu�ionare, organul fiscal 
men�ioneaz� faptul c�, sumele de plat� au fost stabilite prin 
Procesul Verbal de control încheiat în data de 15.01.2007, de c�tre 
reprezentan�ii Ministerului Integr�rii Europene, privind proiectul 
RO …………… “P………………… Constan�a” - PHARE 2001/FSI, �i au fost operate 
în programul informatic existent la nivelul AFP Constan�a ca “Dec. 
Imp. nr………/19.01.2007 la codul impozitului ”49”, respectiv “ 
încas�ri din alte surse”. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei, motivele invocate de petent în sus�inerea 
contesta�iei precum �i actele normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� obliga�iile bugetare 

accesorii în sum� de …………… lei, au fost calculate în mod legal de 
c�tre organul fiscal, prin Decizia nr...../15.05.2007 referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor bugetare �i 
dac� aceasta a fost întocmit� cu respectarea condi�iilor de form� 
�i con�inut prev�zute de lege pentru actul administrativ-fiscal. 

  
 În fapt, în baza prevederilor Ordonan�ei nr.79/28.08.2003 

privind controlul �i recuperarea fondurilor comunitare, precum �i a 
fondurilor de cofinan�are aferente, utilizate necorespunzator, 
Ministerul Integr�rii Europene, prin Direc�ia de Control Antifraud� 
�i Monitorizare Fonduri Comunitare a efectuat verificarea 
beneficiarului S.C. Constan�a pentru modul de utilizare a sumelor 
pl�tite din fondurile nerambursabile – PHARE - acordate României de 
Comunitatea Europeana �i respectiv Fondul Na�ional de Preaderare, 
constatându-se c� formalit��ile necesare unei bune derul�ri a 
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proiectului au fost defectuos gestionate, fapt ce a cauzat 
expirarea  termenului de execu�ie a contractului f�r� realizarea 
obiectivelor prev�zute. 

 Din aceste motive, urmare constat�rii deficien�elor mai sus 
men�ionate, prin procesul verbal nr…………/19.01.2007, organul de 
control a stabilit transferul sumelor primite (restituirea) de 
c�tre S.C. Constan�a, pentru proiectul RO ……………  P……………… Constanta, 
în contul bugetului PHARE �i în contul bugetului Fondului Na�ional 
de Preaderare. 

În baza procesului verbal, M.I.E. dispune transferul sumelor 
cofinan�ate în valoare de ……………… RON �i respectiv ……………… RON, în 
contul bugetului de stat. Astfel, S.C. Constan�a, în calitatea sa 
de beneficiar local, trebuie s� restituie suma de ……………… RON, 
considerat� ca fiind o cheltuial� neeligibil� datorat� 
nefinaliz�rii proiectului. 

Pentru recuperarea sumei în discu�ie, în conformitate cu 
prevederile aceleia�i Ordonan�e 79/2003,  competen�a îi revine 
organului fiscal teritorial, respectiv A.F.P Constan�a. 

Conform  fi�ei analitice pe pl�titor, existent� în baza de 
date a organului fiscal se constat� c� obliga�ia bugetar� 
reprezentând “încas�ri din alte surse” în valoare total� de …………… 
RON s-a diminuat prin compensarea sumei de …………… RON la data de 
15.05.2007, rezultând în final un debit în valoare de …………… RON, 
sum� datorat� Fondului Na�ional de Preaderare.  

S.C. Constan�a nu a restituit la termen sumele datorate  
bugetului de stat, motiv pentru care prin Decizia de impunere 
nr…………/15.05.2007, organul fiscal  a calculat accesorii în sum� de 
…………… lei reprezentând major�ri de întârziere, pentru perioada 
20.02.2007-15.05.2007, aferente sumelor primite din Fondul Na�ional 
de Preaderare.        

Împotriva acestei decizii, S.C. Constan�a formuleaz�  
contesta�ie  motivând c� debitul principal stabilit prin procesul 
verbal de control nr…………/19.01.2007 a fost contestat la organul 
emitent, iar solu�ia de respingere a Ministerului de Integrare 
European� a fost contestat� �i ea la rândul ei, aceast� contesta�ie 
f�când obiectul Dosarului nr…………/2007 al Cur�ii de Apel Bucure�ti. 

 Petenta contest� debitul stabilit, structurându-�i 
contesta�ia pe 3 capete de cerere: 

 
1). Referitor la primul cap�t de cerere conform c�ruia decizia 

de calcul accesorii nu îndeplineste condi�iile legale de form� �i 
con�inut ale actului administrativ fiscal, iar obliga�iile bugetare 
la care s-au calculat accesorii nu sunt certe, nefiind 
individualizate �i neprecizându-se natura sumei datorate precum �i 
perioada la care se raporteaz� obliga�iile bugetare restante. 
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Se observa ca la acest capat de cerere petenta contest� atât 
forma cât �i con�inutul procesului verbal nr…………/19.01.2007 al 
Ministerului Integr�rii Europene, prin care s-au stabilit sumele 
principale datorate bugetului, cât �i forma �i con�inutul Deciziei 
de impunere nr…………/15.05.2007 a A.F.P. Constan�a, prin care s-au 
calculat accesorii aferente. 

 
În drept, referitor la forma �i con�inutul actului 

administrativ emis de M.I.E., respectiv Procesul Verbal 
nr...../19.01.2007, individualizarea sumelor care compun baza de 
calcul precum �i perioada la care se raporteaz� obliga�iile 
bugetare restante, art.3 din O.G. nr.79/2003 privind controlul �i 
recuperarea fondurilor comunitare, precum �i a fondurilor de 
cofinan�are aferente utilizate necorespunz�tor, precizeaz�: 

    „ ART. 3 
    (2) Constituie titlu de crean��: 
    a) actul/documentul de constatare, stabilire �i individualizare 
a obliga�iilor de plat� privind crean�ele bugetare rezultate din 
nereguli, precum �i accesoriile acestora �i costurile bancare; 
 b)… 
    4) Titlul de crean�� specificat la alin. (2) lit. a) constituie 
în�tiin�are de plat� �i cuprinde elementele actului administrativ 
fiscal prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i elemente 
specifice, acolo unde este necesar.” 

 
Referitor la provenien�a obliga�iilor bugetare restante, 

Procesul verbal încheiat la data de 15.01.2007 de c�tre 
reprezentan�ii Ministerului Integr�rii Europene privind proiectul 
RO …………… “P…………… Constan�a” - PHARE 2001/FSI, înregistrat în 
programul informatic al AFP Constan�a ca “Dec. Imp. 
nr…………/19.01.2007 la codul impozitului ”49”, respectiv “ încas�ri 
din alte surse”, constituie titlu de crean�� iar in conformitate  
cu  prevederile art.10, al.1 din O.G. 79/2003: 

„ART. 10 
(1) Pentru crean�ele bugetare rezultate din nereguli, actul 

prev�zut la art.3 al.(2) lit.a), comunicat debitorului, constituie 
titlu executoriu în condi�iile Codului de procedur� fiscal�.” 

 
In codul de procedura fiscal�, la art.141(2) se precizeaz�: 
„Titlu de crean�� devine titlu executoriu la data la care 

crean�a fiscal� este scadent� prin expirarea termenului de plat� 
prev�zut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod 
prev�zut de lege”. 

Din contextul legal citat rezult� c� procesul verbal 
nr...../19.01.2007 al Ministerului Integr�rii Europene constituie 
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titlu de crean�� care a devenit titlu executoriu la data de 
20.02.2007, data expir�rii termenului de plat� stabilit în func�ie 
de data comunic�rii acestuia c�tre S.C. Constan�a. 

 
În privin�a recuper�rii crean�elor bugetare la art.10(3) din  

O.G. nr.79/2003 se stipulez�: 
„În cazul în care crean�ele bugetare rezultate din nereguli nu 

pot fi recuperate prin plat� voluntar� sau deducere, autorit��ile 
cu competen�e în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite 
titlurile executorii prev�zute la alin.(1) �i (2) Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal�, respectiv organelor teritoriale 
subordonate acesteia, care vor duce la îndeplinire m�surile 
asigur�torii �i vor efectua procedura de executare silit� pentru 
recuperarea sumelor pl�tite necuvenit, provenite din fondurile 
comunitare �i din fondurile de cofinan�are aferente bugetelor 
pentru care Agen�ia Na�ional� de Administrare are competen�� 
conform legii �i in conformitate cu prevederile Codului de 
Procedur� Fiscal�.” 

Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, la primirea  
titlurilor executorii, organele teritoriale fiscale procedeaz� la 
recuperarea sumelor pl�tite necuvenit S.C. Constan�a. 

În spe��, S.C. Constan�a nu a achitat la termen obliga�ia 
bugetar� eviden�iat� în procesul verbal nr...../19.01.2007, motiv 
pentru care organul fiscal a emis Decizia nr..../15.05.2007 prin 
care a stabilit în sarcina petentei accesorii în sum� de ....... 
lei, aferente sumelor datorate �i neachitate. 

În ce prive�te contesta�ia petentei împotriva deciziei de 
impunere pentru calcul accesorii pe motiv c� nu îndepline�te 
condi�iile de form� �i con�inut, la art.43 alin.(2) din Codul de 
procedur� fiscal�, se precizeaz�: 

„ART. 43 
    Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
    a) denumirea organului fiscal emitent; 
    b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce 
efectele; 
    c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 
împuternicite de contribuabil, dup� caz; 
    d) obiectul actului administrativ fiscal; 
    e) motivele de fapt; 
    f) temeiul de drept; 
    g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului 
fiscal, potrivit legii; 
    h) �tampila organului fiscal emitent; 
    i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a 
contesta�iei �i organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
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    j) men�iuni privind audierea contribuabilului. 
Având în vedere c� actul administrativ fiscal contestat este 

decizia de impunere nr...../13.08.07 condi�iile de form� �i 
con�inut pentru decizia de impunere sunt prev�zute la art.87 din 
Codul de procedur� fiscal�: 
    „Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile 
prev�zute la art.43. Decizia de impunere trebuie s� cuprind�, pe 
lâng� elementele prev�zute la art.43 alin.(2), �i categoria de 
impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� datorat� bugetului general 
consolidat, baza de impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru 
fiecare perioad� impozabil�”. 
 Fa�� de prevederile legale mai sus citate, Decizia 
nr...../15.05.07 a A.F.P Constan�a con�ine toate elementele unui 
act administrativ fiscal precum �i ale unei decizii de impunere. 

Astfel, în decizie este men�ionat� natura sumei datorat� 
bugetului general consolidat ca fiind “Încas�ri din alte surse” 
întrucât în nomenclatorul obliga�iilor bugetare administrate de 
organele A.N.A.F. nu au fost codificate distinct crean�ele de 
natura fondurilor de cofinan�are a proiectelor comunitare, ce 
urmeaz� a fi restituite bugetului de stat.  

Deasemenea, este individualizat� baza de impunere, respectiv 
baza de calcul a accesoriilor, precizându-se cuantumul acesteia 
(...... lei) precum �i titlul de crean�� în baza c�ruia a fost 
stabilit�, ca fiind Declara�ia nr...../19.01.2007, respectiv 
Procesul verbal nr....../19.01.2007 încheiat de reprezentan�ii 
M.I.E.   

Nu în ultimul rând, decizia în cauz� cuprinde perioada pentru 
care s-au calculat major�rile de întârziere (20.02.2007-
15.05.2007), num�rul de zile pentru care s-a efectuat calculul 
precum �i cota de majorare aplicat� (0,1%), elemente care au condus 
la  stabilirea obliga�iilor accesorii în cuantum de ....... lei, 
situa�ie în care afirma�ia petentei potrivit c�reia nu i s-a 
întocmit �i comunicat un proces verbal de calcul al accesoriilor, 
este lipsit� de temei legal. 

În conformitate cu dispozi�iile art.119 alin.(4) din Codul de 
procedur� fiscal�, major�rile de întârziere se stabilesc prin 
decizii întocmite în condi�iile aprobate prin ordin al ministrului 
economiei �i finan�elor, astfel încât preten�ia petentei de a i se 
întocmi �i comunica un proces verbal de calcul al accesoriilor este 
nelegal�. 

 
În concluzie, având în vedere argumentele expuse, se re�ine a 

fi neîntemeiat� legal contesta�ia petentei pentru motivul vizând 
nerespectarea condi�iilor de form� �i con�inut ale deciziei de 
calcul accesorii nr...... din 15.05.2007.  
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 2).  Referitor la cel de al II lea cap�t de cerere conform 
c�ruia petenta contest� data începerii calculului accesoriilor fa�� 
de comunicarea obliga�iilor principale.  
 
 Se constat� c� ini�ial, petenta sugereaz� c� la calculul 
accesoriilor organul fiscal nu a �inut seam� de comunicarea c�tre 
titular a obliga�iei bugetare principale prin procesul verbal 
nr…………/190.01.2007. 

Îns� in baza documentelor dosarului se poate aprecia cu 
u�urin�� c� data comunic�rii procesului verbal c�tre S.C. Constan�a 
este 22.01.2007, data confirm�rii de primire operate în borderoul 
postal, anexat la dosar. 
 Fa�� de prevederile art.111 (2) din OG nr.92/2003 :  
“dac� data comunic�rii este cuprins� între intervalul 16-31 din 
lun�, termenul de plat� este la data de 20 ale lunii urm�toare.”    

 
În spe��, se re�ine c� termenul de plata pentru obliga�iile 

bugetare prev�zute în procesul verbal nr…………/19.01.07 a fost pân� 
în data de 20.02.2007 inclusiv, data confirmat� si de petent�, iar 
din data de 21.02.2007 S.C. Constan�a datoreaz� accesorii.  

Dealtfel �i actele normative speciale referitoare la controlul 
�i recuperarea fondurilor comunitare precum �i fondurilor de 
cofinan�are aferente, con�in aceea�i reglementare referitoare la 
termenul de plat� a obliga�iilor bugetare în func�ie de data 
comunic�rii actului administrativ contestator, respectiv art.7 
alin.2 din H.G. 1510/2003 modificat� 2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea a O.G. 79/2003: 
  “ART. 7 
     (2) Scaden�a crean�elor bugetare rezultate din nereguli �i/sau 
fraud� se stabile�te în func�ie de data comunic�rii acestora, 
astfel: 
    a) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 1 - 15 din 
lun�, termenul de plat� este pân� la data de 5 a lunii urm�toare; 
    b) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 16 - 31 
din lun�, termenul de plat� este pân� la data de 20 a lunii 
urm�toare. 

 
Fa�� de cele prezentate contesta�ia petentei este neîntemeiat� 

motiv pentru care urmeaz� a fi respins� �i pentru acest cap�t de 
cerere. 

 
3). Referitor la cuantumul accesoriilor, contestatarul sus�ine 

c� s-au suprapus perioadele de calcul, majorându-se astfel crean�a 
fiscal� in detrimentul s�u, cu atât mai mult cu cât crean�a 
principal� este incert�, la data prezentei contesta�ii fiind în 
litigiu. 
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În drept, cu privire la neachitarea la termen a obliga�iilor 

bugetare, art.11, al.2 din HG. nr.1510/2003, modificat� în 2006, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a O.G. 79/2003, 
prevede: 
    „(2) Pentru neachitarea la termenul prev�zut la art.7 alin.(2) 
de c�tre debitor a obliga�iilor de plat� se datoreaz� dup� acest 
termen dobânzi �i penalit��i de întârziere în conformitate cu 

dispozi�iile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003, republicat�.” 
 
Referitor la calculul accesoriilor aferente crean�elor 

fiscale, art.119, al.1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, precizeaz�: 
     „(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere.” 
    

Major�rile de întârziere aferente debitelor restante 
eviden�iate îm fi�a pe platitor a contribuabilului, au fost 
calculate în conformitate cu prevederile art.120 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�: 
    „(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
     7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare 
zi de întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale.” 

 
Fa�� de cele prezentate mai sus, organul de solu�ionare 

constat� faptul c�, organul fiscal din cadrul A.F.P. Constan�a a 
calculat corect major�rile de întârziere prin Decizia 
nr…………/15.05.2007. Astfel, cele 84 de zile pentru care au fost 
calculate major�rile de întârziere în perioada 20.02.2007- 
15.05.2007,  au fost stabilite începând cu data de 21.02.2007 pân� 
pe data de 15.05.2007 inclusiv, respectiv 8 zile aferente lunii 
februarie, începând cu ziua de 21.02.2007 pân� la 28.02.2007, 31 
zile aferente lunii martie, 30 zile aferente lunii aprilie �i 15 
zile aferente lunii mai, începând cu 01.05.2007 pân� la data 
15.05.2007 inclusiv. 

 Se observ� c�, de�i perioada  men�ionat� în decizie este  
20.02.2007-15.05.2007, la calculul major�rilor s-a procedat 
începand cu ziua urm�toare, respectiv data de 21.02.2007, pân� la 
data de 15.05.2007 inclusiv, f�r� a se suprapune nici o zi în 
detrimentul petentei. 
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În privin�a sus�inerii potrivit c�reia obliga�iile bugetare 
pentru care s-au calculat major�rile de întârziere nu ar fi certe 
ca urmare a faptului c� actul prin care au fost stabilite a fost 
atacat la instan�a judec�toreasc� a Cur�ii de Apel Bucure�ti, se 
re�in urm�toarele: 

 
Major�rile de întârziere ce fac obiectul prezentei contesta�ii 

au fost calculate de organul fiscal la obliga�iile stabilite de 
organele M.I.E. prin Procesul verbal nr…………/19.01.2007, proces 
verbal care în conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din O.G. 
nr.79/2003 coroborat cu prevederile art.137 alin.2 din O.G. 
nr.92/2003, constituie Titlu Executoriu.  

Mai mult, potrivit informa�iilor publice extrase de pe site-ul 
Cur�ii de Apel Bucure�ti în leg�tur� cu dosarul ...../2007, rezult� 
c� cererea de suspendare a execut�rii Procesului verbal de control 
încheiat în data de 15 ianuarie 2007 de reprezentan�ii Ministerului 
Integr�rii Europene, pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� 
a cauzei care face obiectul acestui dosar, a fost respins�, cu 
recurs. 

Recursul formulat de S.C. Constan�a a fost respins ca nefondat 
de c�tre Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, prin Decizia 
nr...../02.11.2007.      

Drept urmare, în condi�iile r�mânerii definitive �i 
irevocabile a hot�rârii judec�tore�ti privind respingerea cererii 
de suspendare a execut�rii Procesului verbal nr...../19.01.2007, 
organul fiscal din cadrul A.F.P. Constan�a are obliga�ia de a 
urm�ri recuperarea debitelor stabilite prin acest titlu de crean��, 
inclusiv de a proceda la calcularea obliga�iilor accesorii, în 
situa�ia nepl��ii debitelor în termenul legal.  

 
În concluzie, având în vedere argumentele expuse, se re�ine a 

fi neîntemeiat� legal contesta�ia petentei pentru motivul vizând 
nerespectarea condi�iilor de form� �i fond ale deciziei de calcul 
accesorii nr..... din 15.05.2007.  

 
În baza celor re�inute rezult� c�, organul fiscal din cadrul 

A.F.P. Constan�a a procedat legal la calculul major�rilor de 
întârziere în suma de …………… lei aferente sumei de …………… lei 
reprezentând încas�ri din alte surse aflate în sarcina petentei, 
motiv pentru care contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat�.   

   
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.210 �i ale art.216 alin.(1) �i (3) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data 
de 31.07.2007, se: 
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DECIDE: 

 
 

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de 
S.C. Constan�a, împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente sumei de ……………… lei reprezentând sume de 
restituit Fondului Na�ional de Preaderare - încas�ri din alte 
surse, emis� de A.F.P Constan�a, pentru suma de …………… lei 
reprezentând major�ri de întârziere. 

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 
prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind 
Codul de procedur� fiscal�, în conformitate cu prevederile 
art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) din Legea 
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data primirii, la 
instan�a de contencios administrativ competent� din cadrul 
Tribunalului Constan�a.  

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 
BOGDAN IULIAN HU�UC� 
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