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                                       DECIZIA nr. XXXXX-   

privind soluţionarea contestatiei,  
           înregistrată la D.G.R.F.P. Galaţi sub nr. XXXXXXXXXX.2019,  

 formulată de XXXXXXX    XXXXX, CNP: XXXXXXXXX  
cu domiciliul XXXXXXXXXXX judeţul Buzău 

 
              Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul Soluţionare 
Contestaţii 1 a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău - 
Biroul Registru Contribuabili Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa având 
nr.XXXXXX.2019, înregistrată la D.G.R.F.P. Galaţi sub nr.GLR_REG_XXXXXXX.2019, 
asupra contestaţiei formulată de XXXXXXXXXXXXX, împotriva Deciziei de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014 
nr.XXXXXXXXXXX.2019 şi a Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 nr.XXXXXXXXXXX2019, întocmite de 
organul fiscal abilitat, potrivit legii. 

             Domnul xxxxxxxxxxxxxxxx are domiciliul în municipiul Buzău, xxxxxxxxxxx, 
judeţul Buzău, se identifică prin CNP: xxxxxxxxxxxxxx şi a semnat, în original, indescifrabil 
contestaţia în speţă. 

           Obiectul contestaţiei formulată de xxxxxxxxxxxxxxxxx priveşte suma de xxxx 
lei, reprezentând contribuţie de asigurări sociale de sănătate, potrivit Deciziei de 
impunere anuală pentru xxxxxxxxxx/xxxxxxx.2019 şi a Deciziei de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 
nr.xxxxxxxxxx.2019, emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău. 

             In condiţiile celor precizate de către organul fiscal cu privire la comunicarea 
deciziilor atacate (prin Spaţiul Privat Virtual - SPV, în datele de XXXXXX.2019 şi 
XXXXXXX.2019) raportat la  data emiterii acestora, respectiv 26.03.2019 şi 01.04.2019 şi 
în considerarea faptului că acţiunea formulată în calea administrativă de atac s-a depus 
la emitentul actelor administrative fiscale atacate sub nr.BZG_REGXXXXXX/10.04.2019 
se poate observa că aceasta a fost depusă în termenul legal prevăzut de art.270 alin.(1) 
din Legea nr.207/20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
ulterioare. 

              În interesul soluţionării contestaţiei, a completării dosarului cauzei, organul de 
soluţionare prin adresa nr.XXXXXXXX/XXXX.2019, în temeiul prevederilor art.269 
alin.(1) lit.b) coroborat cu ale alin.: (2) şi (3) ale aceluiaşi articol din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare a solicitat contestatorului să 
precizeze, în termen de cinci zile de la data primirii, cuantumul sumei totale contestate, 
individualizată pe categorii de creanţe fiscale, în speţă contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate, în raport cu bazele de calcul contestate pentru anii 2014 şi 2015. De 
asemenea, prin aceeaşi adresă s-a adus la cunoştinţa acestuia şi efectele asupra 
termenului de soluţionare a contestaţiei, document primit în data de XXXX.2019. 
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            Ulterior acestui moment, domnul XXXXXXXXXXXXXXX a formulat cererea de 
retragere a contestaţiei din data de XXXXXXXX.2019, depusă la A.J.F.P. Buzău - 
registratura generală sub nr.BZGXXXXX/XXXX.2019, înaintată organului de soluţionare 
de către emitent cu adresa nr. XXXXX/XXXX.2019, înregistrată la D.G.R.F.P. Galaţi - 
registratura generală la nr. GLR_REG XXXXXX.2019. 

            Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile de procedură prevăzute de 
art.269, art.270 alin.(1) şi art.272 alin.(1), alin.(2) lit.a) din Legea nr.207/20 iulie 2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, D.G.R.F.P. Galaţi, prin 
serviciul de resort reţine cu privire la contestaţia formulată de către XXXXXXX XXXXXX 
următoarele aspecte: 

              Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 se poate investi cu 
soluţionarea pe fond a contestaţiei formulată de către XXXXXXXXXXXX XXXXX în 
condiţiile în care contribuabilul în speţă a depus cererea de retragere din data de 
XXXX.2019, înregistrată la A.J.F.P. Buzău - registratura generală sub nr.BZG_REG 
XXXXX/XXXX.2019 la acţiunea introdusă în calea administrativă de atac, 
identificată la organul fiscal sub nr.BZG_REG XXXXXXX2019 

           în fapt, prin contestaţia din data de XXXX.2019 depusă la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău -registratura generală la nr.BZG_REG 
XXXXXX/XXXX.2019, domnul XXXXXXXX se îndreaptă împotriva Deciziei de impunere 
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014 
nr.XXXX/XXXX.2019 şi a Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 nr.XXXXXX/XXXX.2019, emise de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, motivat de faptul că, bazele de 
calcul reprezentate de veniturile din activităţi independente sunt eronate raportat la datele 
din declaraţiile (formular 200) şi deciziile de impunere (formular 250) aferente anilor 2014 
şi 2015.          

           Ulterior acestui moment, domnul XXXXXXXXXX X a depus cererea de 
retragere a contestaţiei din data de XXXX.2019 la Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Buzău - registratura generală sub nr.BZG_REGXXXX/XXXX.2019, care s-a 
introdus împotriva Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate pe anul 2014 nr.XXXX.2019 şi a Deciziei de impunere anuală pentru 
stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 nr.XXXXX.2019, 
emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, identificată la emitent sub 
nr.BZG_REGXXXXXX.2019. 

        în completare menţionăm că, emitentul actelor administrative fiscale atacate, cu 
adresa nr. XXXXXXX.2019 a înaintat către organul de soluţionare cererea de retragere a 
contestaţiei la care ne referim, înregistrată la D.G.R.F.P. Galaţi - registratura generală la 
nr.GLR_REGXXXXXX2019. 

          În atare situaţie de fapt, din conţinutul cererii de retragere a contestaţiei se reţin 
următoarele menţiuni: "Deciziile de impunere pe anul 2014 şi 2015 stabilesc în mod 
corect contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Contestaţia a fost formulată în 
condiţiile necunoaşterii în detaliu a bazei de impozitare prevăzute de Codul fiscal din anul 
2014/2015". 

          în drept, cauza supusă analizei se fundamentează pe dispoziţiile art.271 alin.(1) 
din Legea nr. 207/20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
ulterioare, în temeiul căruia: 

     "Art. 271 - Retragerea contestaţiei 
   (1 )  Contestaţia poate fi retrasă de către contestator până la soluţionarea acesteia. 

în acest caz, organul de soluţionare competent comunică contestatorului decizia prin 
care se ia act de renunţarea la contestaţie". 

  
           Dată fiind natura cauzei dedusă judecăţii, în drept, incidente sunt şi dispoziţiile 

pct.4. coroborat cu ale pct.11.2. din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
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Administrare Fiscală nr.3741/  23 decembrie 2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în 
reglementarea cărora: 

        "4. Instrucţiuni pentru aplicarea art.271 din Codul de procedură fiscală - 
Retragerea contestaţiei 

          4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de 
împuternicit, cu îndeplinirea aceloraşi condiţii de formă prevăzute la formularea şi 
depunerea contestaţiei. Dovada calităţii de împuternicit se face potrivit legii. în cazul în 
care contestatorul se află în procedură de insolvenţă/reorganizare/faliment/lichidare, 
cererea de retragere a contestaţiei va purta semnătura administratorului 
special/administratorului judiciar sau a lichidatorului, după caz. 
4.2. Retragerea contestaţiei poate fi făcută în tot sau în parte. în situaţia în care cererea 
de retragere are ca obiect doar anumite capete de cerere din contestaţia iniţială, despre 
aceasta se va face menţiune în decizia emisă în soluţionarea cauzei; contestaţia şi 
cererea de retragere parţială vor fi conexate, pentru o mai bună soluţionare a cauzei. 
4.3. După primirea cererii de retragere a contestaţiei, organul de soluţionare competent 
va comunica contestatorului decizia prin care ia act de renunţarea la contestaţie. 
4.4. Decizia prin care se ia act de renunţare la contestaţie urmează procedura emiterii şi 
comunicării deciziilor emise în soluţionarea contestaţiilor". 

   11. Instrucţiuni pentru aplicarea art.279 din Codul de procedură fiscală - Soluţii 
asupra contestaţiei 
      "11.2. Prin decizie, se poate lua act de renunţarea la contestaţie, în situaţia în care 
contestatorul solicită retragerea acesteia". 
              Drept consecinţă a celor redate în precedent, organul de soluţionare competent 
constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege privind retragerea contestaţiei de 
către domnul XXXXXXXXXXXXX, în speţă a acţiunii identificată la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău - registratura generală sub nr. BZG_REG 
XXXXXXXX2019 şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi la nr. 
GLR_REG_XXXXXXX.2019 până la soluţionarea acesteia, fapt pentru care urmează să 
ia act de solicitarea în cauză. 

         Pentru cele ce preced şi în temeiul art.272 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.273 alin.(2) în 
conexiune cu art.271 alin (1) şi art.279 din Legea nr.207/20 iulie 2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările ulterioare coroborat cu prevederile pct.11.2. din Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3741/23 decembrie 2015 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, se 

                           D E C I D E :  

           Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Serviciul 
Soluţionare Contestaţii 1 ia act de renunţarea la contestaţia formulată de 
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, CNP: XXXXXXXXXXXXX, cu domiciliul în 
XXXXXXXXXXXXXXXX, judeţul Buzău, împotriva Deciziei de impunere anuală 
pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2014 
nr.XXXXXXXXXXXXX.2019 şi a Deciziei de impunere anuală pentru stabilirea 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe anul 2015 
nr.XXXXXXXXXXXX4.2019, emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Buzău, cu privire la suma de XXXXXXXXX lei, reprezentând contribuţie de asigurări 
sociale de sănătate. 
                  În temeiul art.273 alin.(2) din Legea nr.207/20 iulie 2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi este obligatorie 
pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate şi poate fi 
atacată, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă în condiţiile 
legii, în termen de 6 luni de la data comunicării. 


