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DECIZIA
Nr. 18 din 26. 04. 2010

Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de ... ...
domiciliat în
Mun. ... ... ..., Str. ... ... ... ... , nr. ... , JudeŃul ... , înregistrată la D.G.F.P. ... , sub
nr. ... / ... ... ... şi la A.F.P. ... ... ... sub nr. ... / ... ... ...

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului ... - prin Biroul ... ... – a fost
sesizată AdministraŃia FinanŃelor Publice a Mun. ... ... ... cu privire la contestaŃia depusă
de ... ... din Mun. ... ... ... , Str. ... ... ... ... , nr. ... , JudeŃul ... , împotriva actului
administrativ fiscal constând în obligarea la plată a taxei pe poluare pentru autovehicule,
precum şi restituirea acesteia plătită cu ChitanŃa Seria ... nr. ... / ... ... ... , contestaŃie
înregistrată la D.G.F.P. ... , sub nr. ... / ... ... ... şi la A.F.P. ... ... ... sub nr. ... / ... ... ... ,
anexându-se în acest sens Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.
... / ... ... ... .
Aşa fiind, obiectul contestaŃiei îl constituie suma de ... lei reprezentând taxă pe
poluare pentru autovehicule.
Cu Adresa nr. ... / ... ... ... s-a transmis AdministraŃiei FinanŃelor Publice a
municipiului ... ... ... contestaŃia în cauză, în vederea întocmirii şi transmiterii dosarului
cauzei, împreună cu Referatul privind propunerile de soluŃionare, în baza dispoziŃiilor
pct. 3.1. - 3.4. ale Ordinului nr. 519 din 27. 09. 2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală.
Cu precizarea că potrivit dispoziŃiilor legale în materie citate anterior, Referatul cu
propuneri de soluŃionare va trebui să cuprindă menŃiuni privind îndeplinirea condiŃiilor de
procedură, instituirea măsurilor asiguratorii sau sesizarea organelor de urmărire şi
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cercetare penală, după caz, precum şi propuneri de soluŃionare a contestaŃiei, având în
vedere toate argumentele şi documentele contestatorului.
În acest sens, s-a solicitat ca dosarul cauzei să fie completat şi cu dovada datei la
care petiŃionara a luat act de decizia atacată.
AdministraŃia FinanŃelor Publice a municipiului ... ... ... a dat curs cu privire la cele
solicitate, potrivit Adresei nr. ... / ... ... ... , înregistrată la D.G.F.P. ... sub nr. ... /... ... ... .
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra îndeplinirii condiŃiilor procedurale, în
ceea ce priveşte respectarea termenului de depunere a contestaŃiei, reglementat de art.
207 alin. (1) din O.G. nr. 92/24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală,
republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi
completările aduse până la data de 25.10.2009, se constată că petiŃionara a depus
contestaŃia peste termenul legal de 30 de zile.
Fiind îndeplinite celelalte condiŃii procedurale de contestare prevãzute de lege,
DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a JudeŃului ... este competentă să soluŃioneze
cauza.
Astfel, din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, în raport cu actele
normative în vigoare, se reŃine:
Petentul ... ... este domiciliat în Mun. , Str. ... ... ... ... , nr. ... , are Cartea de
identitate seria ... nr. ... şi CNP ...
Cauza supusă soluŃionării este aceea dacă DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a JudeŃului ... se poate investi cu analiza pe fond a contestaŃiei, în
condiŃiile în care petiŃionara nu a respectat termenul legal de exercitare a căii
administrative de atac.
În fapt, din documentele care constituie dosarul cauzei ( Decizia de calcul al taxei
pe poluare pentru autovehicule nr. ... / ... , ChitanŃa pentru încasarea de impozite, taxe,
şi contribuŃii Seria ... nr. ... / ... ... ... , Cererea de solicitare de calcul a taxei pe poluare
nr. ... / ... ... ... , Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... / ... ... ...
rezultă că petiŃionara a luat act de decizia atacată la data plăŃii acesteia, respectiv la ...
... ... ; dată la care, de altfel, consimte să şi achite obligaŃia de plată conform chitanŃei
specificată anterior în baza Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr.
... / ... ... ... pe care o anexează la contestaŃia depusă la data de ... ... ... .
Astfel, în soluŃia ce urmează a fi dată, se reŃine faptul că autoritatea fiscală
competentă a emis Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. ... / ... ...
... transmisă către autoarea contestaŃiei cu menŃiunea posibilităŃii legale ca acest titlu de
creanŃă să fie contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancŃiunea
decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la organul
fiscal competent, având în vedere şi art. 209 alin. (1) din acelaşi act normativ.
Emitenta cererii a depus contestaŃia în data de ... ... ... , fiind înregistrată la
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului ... ... ... sub nr. ... , în condiŃiile în care
aceasta a luat act de obligaŃia de plată în cauză la data achitării acesteia, respectiv la ...
... ... , aşa cum rezultă din documentele anexate la dosarul cauzei.
Astfel, petiŃionara s-a îndreptat către AdministraŃia FinanŃelor Publice a
Municipiului ... ... ... cu Cererea înregistrată sub nr. ... / ... ... ... prin care solicită
calcularea taxei de poluare în vederea efectuării primei înmatriculări a unui autovehicul
în România. În acest sens, la aceeaşi dată, ... ... ... , este emis Referatul de calcul al
taxei pe poluare pentru autovehicule sub nr. ... din ... ... ... , documente care au stat la
baza Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule înregistrată sub nr. ... /...
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... ... ; care formează obiectul contestaŃiei . Autoarea cererii, luând evident act de
aceste documente, emise la solicitarea sa şi depuse la dosarul cauzei, consimte
să achite contravaloarea taxei aflate în litigiu potrivit ChitanŃei pentru încasarea de
impozite, taxe şi contribuŃii Seria ... Nr. ... din aceaşi dată, repectiv ... ... ... , şi a
Extrasului de cont din ... ... ... emis de Trezoreria Municipiului ... ... ... .
De subliniat şi punctul de vedere similar al organului fiscal emitent al actului
administrativ fiscal atacat, respectiv AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului ... ...
... , care, la solicitarea organului de revizuire, prin Referatul nr. ... / ... ... ... informează
faptul că:
autorul cererii a luat cunoştinŃă cu certitudine de decizia atacată la data plăŃii
acesteia respectiv ... ... ... , dată la care consimte la achitarea obligatiei de plată potrivit
ChitanŃei ... nr. ... /... ... ... . Se fac precizări asupra faptului că decizia a fost emisă în trei
exemplare, două exemplare au fost înmânate autoarei cererii, cu obligaŃia depunerii
unui exemplar la Trezoreria Municipiului ... ... ... cu ocazia efectuării plăŃi, situaŃie
confirmată şi de trezorerie prin Adresa nr. ... din ... ... ... anexată la dosarul cauzei.
Aşa fiind, în această situaŃie, organul de revizuire constată nerespectarea
termenului limită de 30 de zile, stipulat de legiuitor privind depunerea contestaŃiei.
Aceste constatări conduc la încadrarea speŃei în drept, în dispoziŃiile art. 207
alin. (1) si art. 213 alin. (5) din O.G. nr. 92/24.12.2003, privind Codul de procedură
fiscală, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi
completările aduse până la data de 04 iunie 2009, coroborate cu dispoziŃiile pct. 9.3,
13.1. lit. a) şi 3.11. din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, potrivit cu care se dispune:
* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată - în
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
[...]
Art. 207
Termenul de depunere a contestaŃiei
(1) ContestaŃia se va depune în termen de 30 zile de la data comunicării actului
administrativ fiscal, sub sancŃiunea decăderii.
[...]
ART. 213
SoluŃionarea contestaŃiei
[...]
(5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra exceŃiilor
de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
* Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519 din 27.09.2005 privind aprobarea
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 893 din 06.10.2005);
[...]
9.3. În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedură pot fi următoarele:
nerespectarea termenului de depunere a contestaŃiei, [...]
[...]
13.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca:
a) nedepusă în termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste
termenul prevăzut de prezenta lege;
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3.11. DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod
corespunzător, astfel:
1.Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfârşit termenul.
În susŃinerea concluziilor organului de revizuire vin şi dispoziŃiile Codului de
procedură civilă - din 09.09.1865 (**republicat**), cu modificările şi completările aduse
până la data de 15.05.2009, - textul iniŃial fiind publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 45
din 24.02.1948, care la art. 101, 102 şi 103 prevede:
[…]
- ART. 101
(1) Termenele se înŃeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când
a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.
- ART.102
(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură
dacă legea nu dispune altfel.
- ART. 103
(1) Neexercitarea orcărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de
procedură în termenul legal atrage decăderea afară de cazul când legea dispune
altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus
de voinŃa ei.
În acelaşi timp, soluŃia ce urmează a fi dată este susŃinută şi de dispoziŃiile Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil – publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24.07.
2009, care prevede:
[…]
- la ART. 2500
(1)(…) dreptul la actiune, se stinge prin prescripŃie, dacă nu a fost exercitat în
termenul stabilit de lege.
[…]
- la ART. 2548
Regimul termenelor de decădere
(1)Termenele de decădere nu sunt supuse suspendării şi întreruperii, dacă
prin lege nu se dispune altfel.
[…]
- la ART. 2550
Invocarea decăderii
(1)Organul de jurisdicŃie este obligat să invoce şi să aplice din oficiu
termenul de decădere, indiferent dacă cel interesat îl pune sau nu îl pune în
discuŃie, (…)
[…]
- la ART. 2553
Termenul stabilit pe zile
(1) Când termenul se stabileşte pe zile, nu se iau în calcul prima şi ultima zi a
termenului.
(2) Termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile.
- la ART. 2554
Prorogarea termenului
Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit
la sfarşitul primei zile lucratoare care îi urmează.
[…]
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Potrivit dispoziŃiilor legale în materie citate, întrucât termenul de depunere a
contestaŃiei se calculează pe zile libere, acesta s-a împlinit la data de ... ... ... .
Rezultă în acest sens că petiŃionara a depus contestaŃia cu ... zile în afara
termenului de 30 zile de la data la care a luat act de titlul de creanŃă atacat.
De asmenea, organul de revizuire constată că titlul de creanŃă atacat conŃine
elementele obligatorii prevăzute de legiuitor la art. 43 alin. (2), lit. i, din Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul fiscal la
care se depune contestaŃia.
Este de reŃinut şi faptul că petiŃionara nu justifică în nici un mod, prin cererea
depusă, eventualele cauze care ar fi putut conduce la nerespectarea termenului legal de
depunere a acesteia, ca fiind împiedicată printr -o împrejurare mai presus de voinŃa sa.
Astfel, în raport de considerentele expuse, întrucât autoarea cererii nu a
respectat procedura privind depunerea în termen a contestaŃiei, aceasta fiind depusă
tardiv, pe cale de consecinŃă a decăzut din dreptul de a i se soluŃiona pe fond de către
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului ... , urmând ca aceasta să fie
respinsă ca nedepusă la termen, (fiind decăzută prin neexercitarea în termen a căii
administrative de atac); menŃinându-se în consecinŃă constatările din decizia
atacată.

*
*

*

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, 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 Fiscală,
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, directorul coordonator al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice
a JudeŃului ... ,

D E C I D E:

Art.1. Se respinge contestaŃia formulată de ... ... domiciliat în Mun. ... ... ... , Str.
... ... ... , nr. ... , Jud. ... , pentru suma de ... lei reprezentând taxă pe poluare pentru
autovehicule, ca nedepusă la termen, fiind decăzută prin neexercitarea în termen a
căii administrative de atac, menŃinându-se în consecinŃă constatările din Decizia
nr. ... / ... ... ... atacată.
Art. 2. Decizia poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ competentă
în termen de ... luni de la data comunicării;
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Art. 3. Prezenta a fost redactată în ... exemplare, toate cu valoare de original,
comunicate celor interesaŃi;
Art. 4. Biroul de ... ... ... va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

...

...

Director Coordonator
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