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                                      REFERAT, 

 
                                                    DECIZIA NR.133
                                                    DIN  03.11.2010

                             Privind : solutionarea contestatiei formulate de 
                                   p.f.X, din comuna…, judetul Vrancea 
                      depusa si inregistrata la D.G.F.P.Vrancea sub nr. /2010

     Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de p.f.X cu domiciliul 
in comuna…, judetul Vrancea, prin contestatia depusă si înregistrată la D.G.F.P.Vrancea 
sub nr../2010  si la Administratia Finantelor Publice Comunale sub nr./.2010.

  Petentul  contestă  măsura  de  virare  la  bugetul  statului  a  sumei  totale  de  ….lei, 
reprezentând contravaloare taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită  prin  decizia  de 
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr…. din data de …..

     Referitor la termenul de depunere a contestatiei se retin urmatoarele aspecte: decizia 
de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr….. a fost emisă la data de…., petentul a 
achitat suma de ….lei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule cu chitanta nr….., 
iar contestatia a fost depusa la D.G.F.P.Vrancea sub nr./.2010  si la Administratia Finantelor 
Publice Comunale sub nr. /2010.

          Contestatia  este  semnata  si  stampilata  de  avocat….,  pentru  care  nu  exista 
imputernicire anexata la dosarul cauzei din care sa rezulte ca are dreptul sa-l reprezinte pe 
petent in relatia cu D.G.F.P.Vrancea.   

        I.Prin contestatia formulata, petentul invoca urmatoarele argumente :

       „.. va solicit ca, prin hotararea ce veti pronunta, sa dispuneti restituirea sumei de ….lei, 
suma ce solicit  a fi  actualizata in raport  de rata inflatiei  la data platii  efective,  avand in 
vedere urmatoarele argumente : am achizitionat din spatiul comunitar autoturismul marca 
Volkswagen  Tip  Golf  cu  numar  de  identificare…..,  numar  de  omologare….,  pentru 
inmatricularea acestuia fiind obligat a  achita suma de …. lei cu titlu de taxa de poluare, 
potrivit chitantei seria …., nr…...

      Fac precizarea ca acest autoturism a fost inmatriculat pentru prima data la data de 
..martie …. in spatiul intracomunitar”.
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      II. Prin adresa nr……, se primeste de la Administratia Finantelor Publice Comunala , 
referatul  cu  propuneri  de  solutionare  a  contestatiei,  in  care  se  propune  respingerea 
contestatiei ca fiind  nedepusa in termen. 

     III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in vedere motivatiile 
emise de petent, au rezultat urmatoarele aspecte:

        Cauza supusă solutionării  este dacă Directia Generala a Finantelor Publice 
Vrancea, prin Biroul Solutionare Contestatii se poate investi cu solutionarea pe fond 
a contestatiei formulate de p.f X, in conditiile in care acesta nu a raspuns la adresa 
trimisa de D.G.F.P.Vrancea nr……, pentru a depune imputernicire pe numele”avocat 
…….”, nefiind indeplinite conditiile procedurale.

         In fapt, contestatia a fost depusa si inregistrata la D.G.F.P.Vrancea sub nr.…. si la 
Administratia Finantelor Publice Comunale sub nr…...

         Deoarece contestatia formulata de p.f. X este semnata si poarta ştampila „Cabinet 
individual  nr…. avocat  ……”,  D.G.F.P.Vrancea,  Biroul  Solutionare Contestatii,  cu adresa 
nr….,  solicita  petentului  conform  Ordonantei  nr.92/2003  Republicata,  privind  Codul  de 
procedura fiscala, art.206, lit.e), sa prezinte in termen de  5 zile de la primirea prezentei, 
imputernicire pe numele „avocat ….”, din care sa rezulte ca are dreptul sa-l reprezinte in 
relatiile cu D.G.F.P.Vrancea.

         Confirmarea de primire s-a primit la sediul D.G.F.P.Vrancea  pe data de……, conform 
stampilei Oficiului Postal Vrancea, petentul semnand de primire pe data de…….

        În drept, sunt incidente prevederile art.217, din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală,  republicată,  cu modificările si  completările ulterioare, 
care precizează :
     ART. 217
       Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale

(1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii proce-
durale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.

       ART. 206
    Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în 
cazul  persoanelor  juridice.  Dovada  calităţii  de  împuternicit  al  contestatorului,  per-
soană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
    (2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de or-
ganul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contes-
taţiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.
    (3) Contestaţia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este 
atacat şi nu este supusă taxelor de timbru.

    ART. 213
    Soluţionarea contestaţiei
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    (5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se 
va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

     Conform Ordinului 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privnd Codul de procedura fiscala, care prevede :

    2. Instrucţiuni pentru aplicarea art.206 - Forma şi conţinutul contestaţiei

    2.2. În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc depunerea 
împuternicirii, semnătura, precum şi ştampilarea, în original, organele de soluţionare 
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste 
cerinţe. În caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.

    13. Instrucţiuni  pentru aplicarea  art.217  - Respingerea contestaţiei  pentru neîn-
deplinirea condiţiilor procedurale

    13.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
    a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut 
de prezenta lege;
    b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care aceasta 
este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;
    c) fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, potrivit legii;
    d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în 
dreptul sau interesul său legitim;
    e) prematur formulată, în situaţia în care sumele contestate nu sunt stabilite cu titlu defini-
tiv în sarcina acestuia sau în situaţia în care contribuabilul contestă un act premergător care 
stă la baza emiterii unui act administrativ fiscal.
    13.2. Aceste soluţii nu sunt prevăzute limitativ.

      In speta, p.f.X a depus contestatia la D.G.F.P.Vrancea sub nr…… si la Administratia 
Finantelor Publice Comunale sub nr…….
     In conformitate cu punctul 2.2. din Ordinul nr.519/2005 care precizeaza ca :” În situaţia 
în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care  privesc depunerea împuternicirii, 
semnătura,  precum şi ştampilarea, în original,  organele de soluţionare competente 
vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste cerinţe. În 
caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai ataca fondul cauzei”, s-a trimis pe-
tentului adresa nr…, in care se solicita sa depuna imputernicirea  pe numele “avocat ….”, 
din care sa rezulte ca are dreptul sa-l reprezinte in relatiile cu D.G.F.P.Vrancea. Adresa a 
fost  primita  de  petent  in  data  de…..,  conform confirmarii  de  primire  anexata  la  dosarul 
cauzei, dar nu s-a primit nici un raspuns de la acesta.

      Asadar, se va propune respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor proce-
durale, deoarece petentul nu a raspuns adresei inaintate de D.G.F.P.Vrancea nr…… de a 
transmite  imputernicirea  pe  numele  ”avocat…..”,  din  care  sa  rezulte  ca  are  dreptul  sa-l 
reprezinte pe petent in relatia cu D.G.F.P.Vrancea.
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       Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul actelor normative precizate in 
decizie, precum si art.213,art.216, si art.217 din O.G.92/2003 republicata privind Codul de 
procedura fiscala, se 

                                                       D E C I D E :

      Respingerea contestatiei depusa de p.f.X pentru neindeplinirea conditiilor procedurale.

      Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6 luni de 
la data comunicarii, conform prevederilor legale.

Director Executiv
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