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     DECIZIA nr. ………./………..2009 

             privind solutionarea contestatiei  inregistrata la  
Administratia Finantelor Publice sub nr. …………. depusa  de                                      

………………… cu domiciliul in ………. 
     

     
 
   Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare, a fost sesizata de catre 

Biroul Juridic prin adresa nr. …….. asupra contestatiei formulata de  D-na 
…………. inregistrata la Administratia Finantelor Publice Carei sub nr. …….. prin 
care se solicita restituirea sumei de ……… lei reprezentind taxa pe poluare 
,achitata cu chitanta seria TS3A nr………….. 

Prin contestatia formulata petenta solicita restituirea taxei pe poluare in 
suma de …………. lei pentru autoturismul marca …….  an fabricatie …. 
stabilita prin Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr…../02.04.2009. 

Suma de ….. lei stabilita prin Decizia mai sus mentionata,a fost achitata 
in data de 02.04.2009 cu chitanta seria TS3A nr. ……. 

 
D-na ………..  are domiciliul in localitatea Carei  str. ……. nr…. jud. 

Satu Mare ,cu sediul procedural ales la Cabinet Av. …… din Oradea 
,str………. nr. .. et. … camera …. 

 
Mentionam ca prin adresa nr. ………,transmisa cu confirmare de 

primire,Biroul de solutionare a contestatiilor solicita petentei ca in  
conformitate cu prevederile art.206 din O.G. nr. 92/2003 republicata privind 
Codul de procedura fiscala ,sa anexeze la dosarul cauzei imputernicirea 
avocatiala a reprezentantului legal,Av. ……….,sub sanctiunea respingerii 
contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor de procedura.  Adresa mai 
sus mentionata a fost primita de catre petenta in data de 24.09.2009,fiind 
anexata la dosarul cauzei confirmarea de primire. 

 
Procedind la verificarea indeplinirii conditiilor procedurale ale 

contestatiei,depusa la D.G.F.P. Satu Mare sub nr. ………,organele de 
solutionare a contestatiei constata ca Decizia de calcul a taxei pe poluare 



pentru autovehicule nr………/02.04.2009 ,este semnata de primire si  
comunicata petentei in data de 02.04.2009 suma stabilita prin decizia mai sus 
mentionata fiind achitata in aceeasi data,respectiv cu chitanta seria TS3A nr. 
…….. 

In raport cu aceste elemente,se retine  ca,in data de 02.04.2009 a fost 
indeplinita procedura de comunicare a Deciziei de calcul al taxei pe poluare 
nr………./02.04.2009. 

 
Astfel,D.G.F.P. Satu Mare prin Biroul de Solutionare a 

Contestatiilor,retine ca este investita sa se pronunte daca poate solutiona pe 
fond contestatia formulata de ……….. din ….  in conditiile in care contestatia 
nu a fost depusa in termenul legal si nu a fost anexata la dosarul cauzei 
imputernicirea avocatiala a reprezentantului legal,Av. …………. 

 
 In drept,cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art. 207 (1) din 

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicata, precum : 

 “(1) Contestatia se va depune in termen de 30 zile de la data 
comunicarii actului administrativ fiscal ,sub sanctiunea decaderii.” 

Deasemenea, 
Art.102 din Codul de procedura civila  dispune urmatoarele; 
“(1) Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de 

procedura daca legea nu dispune altfel.” 
     iar Art. 103  prevede; 

“(1) Neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura 
in termen legal atrage decaderea afara de  cazul cind legea dispune altfel sau cind 
partea  dovedeste ca fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa ei”.  
 

In speta sunt incidente si  prevederile art. 206 din O.G. nr. 92/2003 
republicata, privind Codul de procedura fiscala  care stipuleaza: 
 Art. 206 
  “Forma si continutul contestatiei 

(1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: 
[…] 

 e) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia,precum si 
stampila  in cazul persoanelor juridice. Dovada calitatii de imputernicit al 
contestatorului,persoana fizica sau juridica ,se face potrivit legii. 
Deasemenea, pct.3.2 din Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată stipuleaza: 

“3.2. Dosarul contestaţiei va cuprinde: contestaţia în original, care trebuie 
să poarte semnătura persoanei îndreptăţite, precum şi amprenta ştampilei, în cazul 
contestatorului persoană juridică, împuternicirea avocaţială, după caz, actul 



administrativ fiscal atacat, în copie, precum şi anexele acestuia, copii ale 
documentelor care au legătură cu cauza supusă soluţionării, documentele depuse 
de contestator, decizia de instituire a măsurilor asiguratorii şi sesizarea penală în 
copie, după caz.” 

 
 In cauza sunt incidente si dispozitiile prevederilor art. 213 (5) si art. 

217(1) din O.G. nr. 92/1002 privind Codul de procedura fiscala 
republicata,astfel: 

 Art. 213 Solutionarea contestatiei(…) 
 “(5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra 

exceptiilor de procedura si asupra celor de fond,iar cand se constata ca acestea 
sunt intemeiate,nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”. 

 … 
 Art.217 Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor 

procedurale 
“(1)Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei 

conditii procedurale,contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei.” 

 
In raport cu textele de lege invocate,D.G.F.P. Satu Mare prin Biroul de 

solutionare a contestatiilor,constatind, ca fata de data de 02.04.2009 cind 
petentului I s-a comunicat Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr…….02.04.2009  ,termenul de 30 zile s-a implinit in  data de 
02.05.2009 ,precum si a faptului ca nu a fost anexata imputernicirea avocatiala 
a reprezentantului legal Av. ……….., retine ca nu se poate investi cu 
solutionarea pe fond a contestatiei, aceasta urmind a fi respinsa pentru 
neindeplinirea conditiilor de procedura .    

 
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul     

art.216 alin.(1) si art.218 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare, 

se: 
   
                                     DECIDE 
                                          
-respingerea contestatiei formulata de …… ,pentru suma  ……. lei, 

reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule pentru neindeplinirea 
conditiilor de procedura,respectiv ca nedepusa in termen si neintrodusa prin 
reprezentantul legal.. 

 
 



 Prezenta decizie poate fi atacata la instanta de contencios 
administrativ competenta ,respectiv Tribunalul Satu Mare in termen de 6 luni 
de la comunicare. 

 
 
 


