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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor Publice ... a fost sesizat de Activitatea de Inspectie Fiscala prin 
adresa nr.... asupra reluarii solutionarii contestatiei formulata de S.C. ... 
S.R.L.

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse  prin 
Procesul verbal de control nr.....

Prin Decizia nr.... emisa de D.G.F.P. .... in temeiul art.183 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala s-a dispus suspendarea 
solutionarii  cauzei  pana la data rezolvarii  pe cale juridica a aspectelor 
constatate  in  actul  administrativ  fiscal  nr.  ...  urmand  a  fi  reluata 
solutionarea la incetarea motivului care a determinat suspendarea.

Prin adresa nr. ... Activitatea de Inspectie Fiscala a inaintat catre 
Biroul  solutionare  contestatii  referatul  privind  solutionarea  pe  fond  a 
contestatiei formulata de S.C.... S.R.L. 

Din analiza Sentintei penale  nr....  a Judecatoriei ... judetul ... se 
retine ca aceasta societate  a fost radiata din Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Ialomita in data de 18.01.2008 prin  Sentinta Comerciala 
nr.....

Avand in vedere ca societatea a fost radiata , de la data radierii 
nu mai are personalitate juridica,  nu mai are capacitate procesuala 
pentru  a  sta  intr-un  proces  deoarece  nu  mai  are  capacitate  de 
folosinta.

Din  datele  depuse  la  dosar  rezulta  ca  persoana  juridica 
S.C. ...  S.R.L. a  incetat  sa  mai  existe,  in  speta  nu  mai  sunt 
indeplinite  prevederile  art.  205  din  O.G.  nr.  92/2003  privind 
solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de 
control sau impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor 
Publice, referitoare la persoana indreptatita sa intoduca contestatie.

Prin  urmare  ,contestatia  formulata  de  societate  impotriva 
procesului verbal de control nr. ....  incheiat de Directia de Control 
Fiscal  ...  ramane ca fiind fara obiect,  titularul dreptului  procesual 
nemaiexistand,  nemaiavand nici  drepturi  si  nici  obligatii  in  sensul 
Decretului  nr.  31/1954  privitor  la  persoanele  fizice  si  persoanele 
juridice.

In  drept  sunt  aplicabile  prevederile  art.  5  (2)  ,  art(7)  din 
Decretul nr. 31/1954 si art. 41 (1) din Codul de procedura civila.
   Art.  5  (2)(...)    Capacitatea  de folosinta  este  capacitatea  de a  avea 
drepturi şi obligaţii.
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   Capacitatea  de  exerciţiu  este  capacitatea  persoanei  de  a-şi  exercita 
drepturile şi de a-şi asuma obligaţii, savirsind acte juridice.
   Art.7  Capacitatea  de  folosinta  începe  de  la  naşterea  persoanei  şi 
încetează cu moartea acesteia.(...)
   Art.41 (1) Cod procedura civila : Folosinta si exercitiul drepturilor 
procedurale
       (1) Orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate sa fie 
parte in judecata.
    Din analiza celor mentionate mai sus cat si a textelor de lege invocate 
se retine ca petenta nu mai are capacitate de folosinta, respectiv capacitate 
procesuala.

Pentru considerentele  retinute si  in  temeiul  prevederilor art. 
5(2),  art.  7 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si 
persoanele  juridice  ,  art.41(1)  din  Codul  de  procedura 
civila,coroborate  cu  art.   205  din  O.G.  nr.  92/2003  privind 
solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de 
control sau impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor 
Publice:
    

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice 
a judetului ...;

                                               D E C I D E :

Art.1-Respingerea contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L.  ca 
fiind  fara capacitate procesuala.

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                      ... 
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