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D  E  C  I  Z  I  A 
 

 Nr. 333  din  .....2011   
 
     Privind  :soluŃionarea contestaŃiei formulată de CMV .....  cu sediul    soc ial  în 
comuna . . . . . ,  jude Ńul Teleorman,  înregis trată  la  DirecŃ ia  Generală a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. ...../09.08.2011.  
 

Prin cererea nr.FN/FD, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teleorman sub nr. ...../09.08.2011, CMV ....., cu sediul social  în comuna . . . . . ,  
jude Ńul Teleorman, a formulat contestaŃie împotriva Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. ...../11.07.2011. 

Deoarece contestaŃia a fost depusă direct la organul de soluŃionare, acesta 
prevalându-se de prevederile pct. 3.1-3.7 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 
2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a transmis  contestaŃia organului care a 
încheiat actul atacat, respectiv AFP Alexandria, solicitandu-i prin Adresa nr. 
...../10.08.2011, să constituie dosarul cauzei, să verifice îndeplinirea condiŃiilor 
procedurale şi să întocmească referatul motivat cu propunerile de soluŃionare. 

Reprezentantii AFP Alexandria au dat curs acestei solicitari prin Adresa nr. 
...../17.08.2011, careia i-au anexat Referatul nr. ...../17.08.2011. 

Ulterior, prin Adresa nr. ...../24.08.2011, organele de revizuire au solicitat 
organelor care au incheiat actul atacat sa completeze dosarul cauzei cu documente care 
au legatura cu cauza supusa solutionarii, primind in acest sens raspunsul inregistrat sub 
nr. ...../29.08.2011. 

De asemenea, in vederea indeplinirii conditiilor procedurale(stampilarea 
contestatiei), organele de revizuire s-au adresat contestatoarei prin Adresa nr. 
...../02.09.2011, petenta dand curs solicitarii prin Adresa nr. ...../07.09.2011. 

Obiectul contestaŃiei este format de suma în cuantum total de ..... lei , 
reprezentand accesorii. 

Totodata, se contesta si inscrisul "Instiintare privind stingerea creantelor fiscale nr. 
...../15.07.2011". 

   ContestaŃia a fost formulată în termenul  reglementat de dispoziŃiile art. 207 
alin.(1) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 

Întrucât celelalte condiŃii procedurale respectiv art. 205, art. 206 si art. 209 din 
O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, au fost  îndeplinite, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman este competentă să se pronunŃe asupra cauzei. 
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I. CMV ..... cu sediul social în comuna ....., jude tul Teleorman, a formulat 
contesta Ńie, împotriva Deciziei referitoare la obligatiile d e plata accesorii nr. 
...../11.07.2011, respectiv impotriva Instiintarii privind stingerea creantelor fiscale 
nr. ...../15.07.2011, având în vedere urm ătoarele sus Ńineri: 
   
 -faptul ca desi s-a comportat ca un contribuabil bun platnic, lunar(chiar si in 
conditiile in care avea obligatia depunerii si platii trimestriale), acum in luna iulie a 
aflat ca nu a efectuat plati din februarie 2007; 
 -insa, urmare analizei anexelor la decizia de calcul accesorii si comparat cu 
evidentele cabinetului, petenta a constatat ca sumele pentru care s-au calculat 
accesoriile sunt cele achitate in data de 06.02.2007 cu chitantele stampilate de 
Trezorerie nr. 6790302 si 6790303  pe care le anexeaza in copie, chitante in suma 
totala de ..... lei(.....+....); 
 -sustine ca nu poarta nici o vina in acest sens, solicitand a se dispune 
organului fiscal sa opereze platile in cauza; 
 -in acest sens contesta majorarile si penalitatile in suma de ..... lei, dar si 
eventualele debite ca urmare a neoperarii sumelor incasate; 
 -totodata, dupa solutionarea contestatiilor, roaga sa se dispuna a i se 
comunica eventualele obligatii fiscale datorate la zi; 
 -sustine faptul ca potrivit prevederilor art. 111 alin.(2) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, va face dovada platii obligatiilor care au condus 
la calculul accesoriilor; 
 -al doilea capat de cerere din contestatie este formulat si asupra instiintarilor 
privind stingerea creantelor fiscale(dosar nr. ...../15.07.2011) cu termen de plata 
25.07.2011 si achitate la 20.05.2011, respectiv 24.06.2011; 
 -prin urmare, dupa solutionarea primului capat de contestatie sa se constate 
ca aceasta instiintare ramane fara obiect si sa nu se mai calculeze accesorii in 
continuare; 
 Anexeaza: 
 -Decizia de calcul accesorii nr. ...../11.07.2011; 
 -Chitantele nr. 6790302 si 6790303 din 06.02.2007; 
 -Recipisa postala; 
 -Instiintarea de plata dosar ...../15.07.2011. 
 
 II. Din Decizia referitoare la obligatiile de plata  accesorii nr. ...../11.07.2011, 
întocmita de organele fiscale din cadrul AFP Alexan dria, se re Ńin urm ătoarele: 
 
 In temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a 
impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri, ale bugetului general consolidat s-au 
calculat accesorii in suma totala de .... lei, aferente impozitului pe veniturile din salarii si 
contributiilor sociale. 
 
 In conformitate cu prevederile art. 110 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrisul 
constituie titlu de creanta. 
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III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor fiscale, actele normative în vigoare la d ata producerii fenomenului 
economic, re Ńin: 
 
 CMV .....  are sediul social in comuna ....., judetul Teleorman, se identifica prin CIF 
..... 
 

1. În ceea ce priveste suma de ..... lei reprezenta nd accesorii.  
 
DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  Teleorman  este  investită  să  se 

pronunŃe asupra măsurilor adoptate de organele  fiscale din cadrul AFP Alexandria 
avand ca rezultat stabilirea de accesorii in sarcina CMV ......  
 
 In fapt, potrivit sustinerilor contestatoarei, in data de 6 februarie 2007, cu 
chitantele nr. 6790302 si nr. 6790303 a efectuat doua plati la Trezoreria Alexandria, plati 
insumand ..... lei(..... lei + ..... lei). 
 In acest sens, petenta mentioneaza ca anexeaza aceste doua chitante, 
stampilate de Trezoreria Alexandria , retinandu-se din aceste doua documente 
(existente la dosarul cauzei), faptul ca: 
 -chitanta nr. 6790302/06.02.2007 -reflecta platile reprezentand: cas. datorat de 
angajator, impozit de salarii, sanatate asigurati, contributii de asig. boli prof. , contrib. de 
asig. ale angajatorului, sanatate angajator, concedii si indemnizatii in cuantum total de 
..... lei; 
 -chitanta nr. 6790303/06.02.2007 -reflecta platile reprezentand: contributii 
individuale, respectiv contributii de asig de stat, in cuantum total de ..... lei. 
 In conditiile prezentate, contestatoarea nu intelege motivul pentru care prin 
Decizia nr. ...../11.07.2011,  i-au fost instituite obligatii fiscale accesorii in cuantum total 
de ..... lei, aferente impozitului pe veniturile din salarii si contributiilor mai sus enumerate. 
 Fata de acest fenomen economic supus judecatii, in Referatul privind propunerile 
de solutionare nr. ...../17.08.2011, reprezentanti AFP Alexandria mentioneaza faptul ca in 
urma analizei fisei pe platitor, a extrasului de Trezorerie, documentelor de plata si 
solicitarii agentului economic, s-au constatat deficiente in preluarea sumelor din 
Trezorerie in evidenta pe platitor , motiv pentru care organele fiscale au intocmit 
Referatul de corectie a erorilor materiale nr. ...../17.08.2011, semnat de conducatorul 
unitatii fiscale, prin care se propune scaderea debitului in cuantum de .... 
lei(reprezentand impozit pe salarii si contributii sociale), respectiv a accesoriilor in 
cuantum total de ..... lei.  
 Potrivit acestui referat de corectie a erorilor materiale, in coloana "Motivul scaderii" 
se mentioneaza: corectie a erorilor materiale constatate in urma am alizei fisei pe 
platitor si a platilor din Trezorerie. 
 Avand in vedere aceste mentiuni, in clarificarea starii de fapt fiscale si 
completarea dosarului contestatiei, cu Adresa nr. ...../24.08.2011, organele de 
solutionare s-au adresat AFP Alexandria, primind in acest sens Adresa nr. 
..../29.08.2011, respectiv Referatul (completare) privinc contestatia formulata de CMV 
..... nr....../29.08.2011. 
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 Potrivit acestui referat (completare), se mentioneaza faptul ca, intradevar platile 
din data de 06.02.2007 sunt platite la Trezoreria Alexandria(potrivit si extrasului de 
Trezorerie), pentru a stinge debitele trimestrului I 2007, cu termen de declarare 
25.04.2007, motiv pentru care organele fiscale au intocmit Referatul de corectie a erorilor 
materiale nr. ...../17.08.2011, semnat de conducatorul unitatii fiscale, referat mai sus 
amintit.  
 Organele de solutionare au retinut din acelasi Referat motivat nr....../29.08.2011, 
faptul ca agentul economic se comporta disciplinat, declarand si platind la termenele 
legale, respectiv faptul ca platile ulterioare au stins declaratia a carei plata nu se 
regaseste in fisa pe platitor. 
 Totodata, organele de revizuire au retinut si faptul ca referatul de corectie a 
erorilor materiale se materializeaza in propunerea organului fiscal de solutionare a 
contestatiei, reprezentand totodata o prima etapa in emiterea deciziei. 
 Astfel, avand in vedere mentiunile sustinute cu doc umente, prezentate de 
parti, urmeaza sa fie admisa cererea contestatoarei  pentru suma de ..... lei, 
reprezentand accesorii. 
 Argumentele care au contribuit la fundamentarea acestei solutii sunt urmatoarele: 
 -petenta la contestatie anexeaza cele doua chitante, nr. 6790302 si nr. 6790303 
din data de 06.02.2007, chitante purtand semnatura si stampila Trezoreriei Alexandria, 
retinandu-se de aici ca a efectuat cele doua plati si dovedeste acest fapt; 
 -organele fiscale mentioneaza ca exista deficiente in preluarea sumelor din 
Trezorerie in fisa pe platitor, respectiv ca au intocmit referatul de corectie a erorilor 
materiale nr. ..../17.08.2011, prin care propun scaderea sumelor de ..... lei(debit 
principal) si ...... lei(accesorii aferente), urmare constatarii ca intradevar platile din 
06.02.2007 s-au efectuat la Trezoreria Alexandria de catre petenta; 
 -Extrasul de Trezorerie, aflat la dosarul cauzei, semnat si stampilat de organul 
fiscal,  dovedeste existenta in Trezorerie a acesor sume in cuantum total de ..... lei. 
 In concluzie este de retiunt faptul ca datorita unor deficiente de preluare a sumelor 
prin aplicatia SIACF, sumele platite de CMV ..... in data de 06.02.2007, nu au fost 
preluate in fisa pe platitor, aceste sume generand in mod eronat(urmare acestor 
deficiente) accesorii de plata. 
 
 In drept, cauzei ii sunt aplicabile prevederile  OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potricit carora: 
        *OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura, republicata(MO nr. 513/2007), cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 [...] 
 Art. 216 
 SoluŃii asupra contestaŃiei 
 (1) Prin decizie contestaŃia va putea fi admisă, în totalitate[...].  
 [...] 
 Urmeaza sa fie admisa contestatia pentru suma de .. ... lei, reprezentand 
accesorii, cu consecinta anularii Deciziei referito are la obligatiile de plata accesorii 
nr. ...../11.07.2011. 
 
 2. Referitor la cererea formulata impotriva inscri sului "Instiintare privind 
stingerea creantelor fiscale nr. ...../15.07.2011".  
 
 Cauza supusa solutionarii Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului 
Teleorman, este de a stabili daca are competenta materiala pentru a se investi in 
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solutionarea cererii vizand Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale nr. 
...../15.07.2011.  
 
 In fapt, CMV Cirstea Gabriela  -....., a formulat contestatie si impotriva Instiintarii 
privind stingerea creantelor fiscale nr. ...../15.07.2011. 
 DGFP Teleorman-prin Biroul Solutionare Contestatii, constata ca aceasta cerere 
vizand Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale nr. ...../15.07.2011, nu intra in 
competenta sa materiala de solutionare. 
  

In drept, cauzei ii sunt aplicabile prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 
2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, coroborate cu dispozitiile O.G. 
nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  potrivit carora: 

*Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală  (M.O. nr. 380 din 31.05.2011); 
 [...] 
 5.3. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziŃia de măsuri, decizia privind 
stabilirea răspunderii reglementată de art. 28 din Codul de procedură fiscală, notele de 
compensare, înştiinŃări de plată, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului, declaraŃiile vamale de punere în liberă circulaŃie etc.  
 <<Legiuitorul nu a cuprins in textul legii toate categoriile de alte acte 
administrativ fiscale, exemplificand doar prin cele mai sus enumerate,     
retinandu-se de aici faptul ca si Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale nr. 
...../15.07.2011, intra in categoria alte acte administrativ fiscale.>>  
 [...] 
 *O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 513 din 
31 iulie 2007), cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 
  ART. 209 
    Organul competent 
 (2) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se 
solutioneaza de catre organele fiscale emitente. 
 [...] 
 In conditiile prezentate, urmeaza ca DGFP Teleorman sa-si decline 
competenta privind solutionarea cererii care vizeaz a Instiintarea privind stingerea 
creantelor fiscale nr. ...../15.07.2011,  in favoarea organului fiscal emitent, respectiv 
AFP Alexandria, initiind astfel demersurile legale in acest sens. 
 
 

* 
           *     * 

 
 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, Ordinului Presedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea 
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Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, directorul executiv al DGFP Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 

 Art.1. Se admite contestatia  formulata de CMV ....., cu sediul social in comuna 
....., judetul Teleorman, pentru suma in cuantum total de .... lei reprezentand accesorii , 
cu consecinta anularii Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
...../11.07.2011. 

 
 Art.2. DGFP Teleorman isi declina competenta privi nd solutionarea cererii 
formulata de CMV ..... , cu sediul social in comuna ....., judetul Teleorman cerere care 
vizeaza, Instiintarea privind stingerea creantelor fiscale nr. ...../15.07.2011,  in 
favoarea organului fiscal emitent, respectiv AFP Al exandria, initiind astfel 
demersurile legale in acest sens.  

 
Art.3.  Prezenta decizie a fost redactata în 4 exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi;  
  
 Art.4.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.5. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 
 
      

     Director Executiv 
 
 
 


