
 
DECIZIA NR.127 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 

      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Hunedoara, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. .../2008,  asupra 
contesta�iei depus� de SC X SRL din HUNEDOARA. 
                       Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. .../2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale emis� 
de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara. 
                       Contesta�ia are ca obiect suma total� de de ... lei 
reprezentând major�ri de întârziere stabilite prin Decizia nr. .../2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
 
                      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 nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii emis� de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara, a fost primit� în data de 
...2008, dup� cum rezult� din confirmarea de primire, anexat� în copie la 
dosarul contesta�iei.  
 
                        Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL din HUNEDOARA 
la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara, înregistrat� 
sub nr. .../2008 
 
                În drept, potrivit art. 207(1) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
„ART. 207 Termenul de depunere a contesta�iei 
    (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.” 
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                   În spe��, la data depunerii contesta�iei sunt incidente 
prevederile din ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care la art. 217, 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.” 
 
                       Potrivit ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, la pct. 3.11 se precizeaz�: 
„3.11. Dispozi�iile privind termenele din Codul de procedur� civil� se 
aplic� în mod corespunz�tor, astfel: 
    1. Termenul de depunere a contesta�iei se calculeaz� pe zile libere, 
cu excep�ia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în 
calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul.” 
 
                       Astfel, potrivit art.68 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede : 
“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i îndeplinirea 
obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte 
dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune 
altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�”. 
 
                     Totodat�, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de 
procedur� civil� : 
“       Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
            Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul 
nop�ii zilei urm�toare. 
            Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc 
în ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
            Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te 
într-o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea 
din urm� a lunii. 
            Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau 
când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfâr�itul primei 
zile de lucru urm�toare.” 
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                        Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� termenul 
de depunere a contesta�iei are caracter imperativ �i începe s� curg� de la 
data comunic�rii actelor atacate, respectiv data de …2008, potrivit 
confirm�rii de primire, aflate în copie la dosarul cauzei. 
                      Astfel, SC X SRL a depus contesta�ia la Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara, înregistrat� sub nr. .../2008, 
fa�� de data de …2008 pân� la care avea posibilitatea legal� s� conteste 
Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii emis� de 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Hunedoara, înc�lcând astfel dispozi�iile imperative referitoare 
la termenul de depunere.  
 
                    Conform ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, la pct. 13.1 se precizeaz� : 
„13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca : 
    a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� 
peste termenul prev�zut de prezenta lege; ” 
 
                     Având în vedere c� SC X SRL a înaintat contesta�ia cu 
dep��irea termenului legal, se va respinge ca nedepus� în termen 
contesta�ia pentru suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere 
stabilite prin Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale emis� de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara.   
 
          Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul ORDONAN�EI GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
                       Art.1 – Respingerea ca nedepus� în termen a 
contesta�iei formulat� de SC X SRL, împotriva împotriva Deciziei nr. 
.../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emise de organele de 
inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
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Hunedoara, referitoare la suma total� de ... lei reprezentând major�ri de 
întârziere. 
 
                   Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
            
 
 
 

 


