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DECIZIA NR .  59  
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
 
 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva prin 
adresa nr. ... / ...2006, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / ...2006 asupra contesta�iei formulat� de 
SC X SRL. 
 
                      Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei centralizatoare 
nr. ... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva. 
                     Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând : 
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale  
                                 datorat� de angajator ; 
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale   
                                 datorat� de angajator ; 
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de     
                                 asigur�ri sociale de  s�n�tate re�inut� de la asigura�i;  
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de   
                                  s�n�tate datorate de persoanele aflate în somaj ;  
                      ... lei – dobânzi aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de   
                                  s�n�tate datorate de persoanele aflate în somaj ;  
 
 
                    Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei în condi�iile în care contesta�ia nu a fost 
formulat� în termenul legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 
 
          În fapt, Decizia centralizatoare nr. ... / ...2006 a fost 
comunicat� la data de ...2006 potrivit semn�turii �i �tampilei contestatoarei 
de pe exemplarul Deciziei centralizatoare, anexat� în copie la dosarul 
contesa�iei   . 
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          Contesta�ia formulat� a fost expediat� cu recomandata nr…. / 
...2006, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva 
sub nr. … / ...2006 
 
            Se re�ine c� prin actul administrativ fiscal reprezentan�ii 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului Deva au men�ionat:     
 
      "Impotriva prezentului act se poate formula contesta�ie, în 
conformitate cu prevederile art.174 din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în termen 
de 30 de zile de la data comunic�rii acestuia �i care se depune la 
sediul organul fiscal emitent". 
 

                În drept, art.177 “Termenul de depunere a contesta�iei” din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003  Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, prevede: 
 

   “(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea 
dec�derii.” 
        
         iar alin.1 al art.187 “Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale” din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
 
    “(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda 
la analiza pe fond a cauzei.” 
  
 
 
          Reprezentan�ii Administra�iei au dat posibilitatea contestatoarei 
s� respecte prevederile privind procedura de contestare a actelor 
administrative fiscale, procedur� care face obiectul Titlului IX din Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Prin urmare, elementele precizate în actul de control erau 
suficiente în cauz� pentru ca societatea contestatoare s�-�i fi putut exercita 
dreptul de a contesta în termen, conform legii. 
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             În condi�iile în care dup� cum s-a ar�tat societatea a înaintat 
contesta�ia prin po�t�, data recomandatei de expediere fiind ...2006, fa�� de 
data de ...2006 pân� la care avea posibilitatea legal� s� conteste Deciziei 
centralizatoare nr. ... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale.  
                 Având în vedere c� societatea a înaintat contesta�ia cu 
dep��irea termenului legal, se va respinge ca nedepus� în termen 
contesta�ia formulat�.   
  
          Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul art.187 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
                     Art.1 – Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei 
formulat� de  SC X SRL.           
 
                 Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
                      
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Avizat Biroul Juridic,  
 

 


