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DECIZIA NR. 

 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de d-nul S , înregistrat� la Administra�ia Finan�elor 
Publice       sub nr.*/2008 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice      , a 

fost sesizat de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice    -Serviciul Registru Contribuabili �i 
Declara�ii fiscale-Persoane fizice, prin adresa nr.      , înregistrat� la D.G.F.P.     sub nr.      , asupra 
contesta�iei formulat� de d-nul S, domiciliat în        , jude�ul        . 
 
 Obiectul contesta�iei, îl constituie titlul executoriu nr.      , din dosarul de executare nr…..   
emis de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului      . 

  
Cauza supus� solu�ionarii este dac� D.G.F.P.          -Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate 
investi cu solu�ionarea contesta�iei formulat� împotriva unui titlu executoriu, în condi�iile în 
care potrivt art.172 (4), din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, contesta�ia se depune la instan�a judec�toreasc�.  
 
  În fapt, d-nul S a formulat contesta�ie împotriva titlului executoriu nr.     , din dosarul de 
executare nr.       emis de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului    . 
 Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului    , în baza 
art.145 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, prin soma�ia nr.       în�tiin�eaz� contestatoarea c� figureaz� în eviden�a 
fiscal� cu un debit restant de     lei reprezentând: 
 
- venituri din cedarea folosin�ei bunurilor                            lei 
- regulariz�ri                                                                          lei 
 

Odat� cu soma�ia nr.     , contestatoarei i-au fost comunicate �i titlurile executorii nr.    
(pentru suma de     lei) �i nr.      (pentru suma  de    lei), emise de Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului      . 
 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art.172, alin.(1),(3),(4), art.173, 
alin.(1), lit.a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz� la: 
 
“ART. 172 
    Contesta�ia la executare silit� 
(1) Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act de executare efectuat cu 
încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum �i în cazul in care 
aceste organe refuz� s� îndeplineasc� un act de executare în condi�iile legii. 
[…] 
 
(3) Contesta�ia poate fi facut� �i împotriva titlului executoriu în temeiul c�ruia a fost pornit� 
executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre dat� de o instan�� judecatoreasc� sau de 
alt organ jurisdic�ional �i dac� pentru contestarea lui nu exist� o alt� procedur� prev�zut� de lege. 
 
4) Contesta�ia se introduce la instan�a judecatoreasc� competent� �i se judec� in procedur� de 
urgen��. 
 
ART. 173 
    Termen de contestare 
    (1) Contesta�ia se poate face în termen de 15 zile, sub sanc�iunea dec�derii, de la data când: 
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    a) contestatorul a luat cunostin�� de executarea ori de actul de executare pe care le contest�, din 
comunicarea soma�iei sau din alt� în�tiin�are primit� ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectu�rii 
execut�rii silite sau în alt mod;” 
 
 Luând în considerare faptul c�,  titlul executoriu nr.     , din dosarul de executare nr.    , emis 
de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului     , contestat de d-nul S este un act emis în 
procedur� de executare silit�, contesta�ia la executarea silit� fiind reglementat� distinct în capitolul 
XI –„Contesta�ia la executarea silit�” din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i având în vedere faptul c� solu�ionarea 
contesta�iilor la executare silit� este de competen�a judec�toriei, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice        prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii nu are competen�� material� de a se investi cu 
solu�ionarea contesta�iei. 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art.172, alin.(1),(3),(4), art.173, alin.(1), lit.a) din 
O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se 
  

DECIDE 
 
   Declinarea competen�ei de solu�ionare a contesta�iei formulat� de d-nul S împotriva 
titlului executoriu nr.     , din dosarul de executare nr.     , emis de Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului         , în favoarea Judec�toriei         , spre competenta solu�ionare. 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 
conform procedurii legale, în termen de 6 luni,  la Tribunalul                  . 
 

  
                                                     DIRECTOR EXECUTIV, 

 
 

 


