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DECIZIA nr. 45/15.07.2010
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată 

de 
domnul BV 

înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. .../18.06.2010 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice V a fost sesizată de AdministraŃia FinanŃelor
Publice  B,  prin  adresa  nr.  8344/15.06.2010,  înregistrată  la  D.G.F.P.  V  sub
nr. .../18.06.2010, asupra contestaŃiei formulată de domnul BV, cu domiciliul în municipiul
B,  str....  nr.  33,  judeŃul  V  înregistrată  la   AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  B  sub  nr.
8344/03.06.2010. 

ContestaŃia a fost formulată împotriva  încasării de către AFP B a taxei pe poluare
pentru autovehicule în sumă de S lei cu chitanŃa nr. TS  nr. ... din data de 11.11.2008 pe
care  petentul  a  achitat-o  pentru  înmatricularea  în  România  a  autoturismului  ...,  an
fabricaŃie 2001.
 Conform art. 213 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală,
republicată, din care cităm: 
“ART. 213 
Solu Ńionarea contesta Ńiei 
(5) Organul de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai întâi asupra excep Ńiilor de
procedur ă şi asupra celor de fond, iar când se constat ă că acestea sunt întemeiate,
nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. “  

Din analiza contestaŃiei se reŃine că:
- a) decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule a fost emisă în data de

10.11.2008 iar domnului  BV i-a fost comunicată  pe bază  de semnătură  iar  în data de
11.11.2008 a achitat la trezorerie, cu chitanŃa seria TS nr. ... suma  de S lei cu titlu de taxă
pe poluare pentru autovehicule;

-b) contestaŃia este îndreptată impotriva chitanŃei seria TS5 nr. .../11.11.2008 şi nu
împotriva  titlului  de  creanŃă,  în  speŃă  decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  nr.
11564/10.11.2008;

-c)   d-ul  avocat  TD care semnează  contestaŃia  în  numele domnului  BV nu are
calitate procesuală, la dosarul cauzei nefiind anexată împuternicirea avocaŃială cerută de
lege.

Constatând că în speŃă nu sunt întrunite condiŃiile prevăzute de prevederile art.  205
alin. (1) şi (2), art. 206 alin. (1) lit . e) şi art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, din care cităm: 
“Art. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean Ńă, precum şi împotriva altor acte administrativ fiscale
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se poate formula contesta Ńie potrivit legii: Contesta Ńia este o cale administrativ ă de
atac şi  nu înl ătur ă dreptul la ac Ńiune al celui care se consider ă  lezat în drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal sau în lips a acestuia, în condi Ńiile legii.
(2)  Este  îndrept ăŃit  la  contesta Ńie  numai  cel  care  consider ă  că  a  fost  lezat  în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.” 
“ART. 206 
Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei 
(1) Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi  va cuprinde: 
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestui a, precum şi ştampila în
cazul  persoanelor  juridice.  Dovada  calit ăŃii  de  împuternicit  al  contestatorului,
persoan ă fizic ă sau juridic ă, se face potrivit legii ; “ 
“Art. 207

(1) Contesta Ńia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic ării
actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea dec ăderii.”

Coroborat cu pct.13 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru
aplicarea  titlului  IX  din  OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură
fiscală, republicată, potrivit cărua: 
“13. InstrucŃiuni pentru aplicarea art. 217 -Respingerea contestaŃiei pentru 
neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 
13.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 

a) nedepusă în termen, în situaŃia în care aceasta  a fost depusă peste termenul
prevăzut de lege;

b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaŃia  în care
aceasta este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;“ 

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi  în temeiul art. 210,art.  213
alin.1   şi  art.  216  alin.  (1)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată, se 

D E C I D E : 

Respinge contestaŃia formulată de d-ul av. TD (CABINET INDIVIDUAL AVOCAT ....
din B, str.....nr. .., bl. .., sc. ..., ap. ..., jud. Vaslui)  în numele domnului BV, cu domiciliul în
B, str.  I. Gh. Duca nr. 33, jud. Vaslui, împotriva chitanŃei seria TS nr. .../11.11.2008 în
sumă de S lei ca, fiind  formulată de o persoană lipsită  de calitate procesuală şi depusă în
afara termenului legal de contestare .  

Prezenta decizie se  comunică la:
- A. F. P. B
 -Cabinet Individul Avocat...... din B, str. ........., jud. Vaslui.
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi

atacată la Tribunalul Vaslui, în termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV, 
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