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DECIZIA NR.  1 
din  06.01.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
……….., 

din loc. , jud. ..........., 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ...........   

sub nr. … din 19.12.2011 
 

 
 

     
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ........... a fost sesizat� de 

Administra�ia Finan�elor Publice ........... prin adresa nr. ..........., înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ........... sub nr….. /19.12.2011, cu privire la 
contesta�ia formulat� de……., din localitatea , jud. ............ 

 
 contest� m�surile stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

nr. ..........., emis� de AFP ..........., privind suma total� de ..........., reprezentând accesorii 
aferente fondului de risc. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ........... este învestit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 

 
I.  contest� m�surile stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii nr. ..........., privind suma de ..........., reprezentând accesorii aferente 
fondului de risc.  

 
Petenta solicit� suspendarea execut�rii deciziei atacate pân� la solu�ionarea 

irevocabil� a ac�iunii în anulare ce face obiectul dosarului nr. ........... al Cur�ii de Apel 
..........., Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal. 

Contestatoarea sus�ine c� executarea  deciziei men�ionate ar perturba activitatea 
comunei  �inând cont de faptul c� se afl� în derulare  investi�ii de interes public. 

Petenta consider� c� odat� ce titlul de crean�� principal în sum� de ........... lei a 
fost suspendat prin decizie a Tribunalului ..........., care a devenit irevocabil� în data de 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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26.10.2011, AFP ........... nu putea s� mai calculeze obliga�ii de plat� accesorii, întrucât 
procesul verbal nr. ..........., care a fost generator de aceste  obliga�ii de plat� accesorii, a 
fost emis în mod abuziv, f�r� a se �ine cont de for�a major�, ca o acuz� de exonerare a 
r�spunderii beneficiarului, ca urmare a calamit��ilor naturale petrecute în anii 2007, 
2008 �i 2010. 

   
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ..........., emis� 

de AFP ..........., s-au stabilit în sarcina contribuabilului accesorii în sum� de ........... 
aferente fondului de risc. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a debitului în sum� de ........... lei, aferent fondului 

de risc, stabilit prin Declara�ia nr. ..........., s-au calculat accesorii astfel: 
• ..........., stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

..........., emis� de AFP ..........., pentru perioada 01.08.2011-04.08.2011. 
 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 
motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru perioada 
verificat� s-au re�inut urm�toarele: 

 
Referitor la suma total� de ........... lei, accesorii aferente fondului de risc, 

stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ..........., emis� 
de AFPM ..........., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ........... este 
învestit� s� se pronun�e dac�  datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care debitul 
pentru care s-au calculat este datorat �i nu a fost achitat la scaden��. 

 
În fapt, pentru neachitarea la scaden�� a debitului în sum� de ........... lei, aferent 

fondului de risc, stabilit prin Procesul-verbal de constatare nr. ..........., încheiat de 
Agen�ia de Pl��i pentru Dezvoltare Rural� �i Pescuit în data de 21.03.2011 s-au calculat 
accesorii astfel: 

• ..........., stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
..........., emis� de AFP ..........., pentru perioada 01.08.2011-04.08.2011. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile:  

 
• Art. 7^1 din Ordonan�a Guvernului  nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul 
�i recuperarea fondurilor comunitare, precum �i a fondurilor de cofinan�are 
aferente utilizate necorespunz�tor, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 7^1 
“(1) Pentru crean�ele bugetare rezultate din nereguli termenul de plat� 

se stabile�te în func�ie de data comunic�rii titlului de crean�� în condi�iile Codului 
de procedur� fiscal� sau potrivit legii, dup� caz. 

(2) Pentru neachitarea la termen a obliga�iilor prev�zute la art. 7 alin. (1) 
debitorul datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere, conform 
prevederilor legale în materie de colectare a crean�elor fiscale”. 
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Din aceste texte de lege se re�ine c�, pentru neachitarea la termen a crean�elor 
bugetare rezultate din nereguli, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 
 

• De asemenea, la art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003, privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz� c�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 

ART. 120 
“Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate 

fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

Conform acestor prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la termenul de 
scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi 
�i penalit��i de întârziere. 

Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv �i este 
în procent de 0,04%. 

 
Astfel, pentru neachitarea la scaden�� a debitului pentru fondul de risc în sum� de 

.....lei, stabilit prin Procesul-verbal de constatare nr. ..........., s-au calculat accesorii în 
sum� de ...........,  pentru perioada 01.08.2011-04.08.2011. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� debitul care a generat 

accesoriile este datorat, nu a fost achitat la scaden��, �i luând în considerare �i principiul 
de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  rezult� 
c� în mod legal organul fiscal a calculat accesorii în sum� total� de ..........., drept 
pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire 
la aceast� sum�. 

 
2. Referitor la solicitarea contestatoarei de suspendare a execut�rii deciziei 

atacate, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ........... are competen�a material� de a solu�iona acest cap�t de cerere, 
în condi�iile în care cererea de suspendare a execut�rii actului administrativ – 
fiscal contestat se afl� în competen�a instan�elor judec�tore�ti. 
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În fapt, petenta solicit� suspendarea execut�rii deciziei atacate pân� la 
solu�ionarea favorabil� a ac�iunii în anulare ce face obiectul dosarului nr. ........... al 
Cur�ii de Apel ..........., Sec�ia Contencios Administrativ �i Fiscal. 

Contestatoarea consider� c� se impune anularea deciziei atacate deoarece, prin 
ac�iunea de cerere de suspendare a execut�rii depus� la Curtea de Apel ..........., în cadrul 
dosarului ..........., s-a admis aceast� cerere pe data de 04.08.2011, în sensul c� se 
suspend� executarea procesului verbal nr. ........... pân� la solu�ionarea ac�iunii în 
anulare care se judec� la Curtea de Apel ........... în cadrul dosarului ............ 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 215 alin. 1 �i alin. 2 din OG 92/2003 OG 92/2003, privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 215 
“Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� 

executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 

contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în 
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile ulterioare. 
Instan�a competent� poate suspenda executarea, dac� se depune o cau�iune de 
pân� la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect 
nu este evaluabil în bani, o cau�iune de pân� la 2.000 lei”. 

 
• În spe��, sunt incidente �i dispozi�iile art.14 alin.1 �i alin.2 din Legea 

contenciosului administrativ nr.554/2004 , cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare, unde se precizeaz� c�: 

 
“Suspendarea execut�rii actului 

(1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube iminente, 
dup� sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice care a emis actul sau a 
autorit��ii ierarhic superioare, persoana v�t�mat� poate s� cear� instan�ei 
competente s� dispun� suspendarea execut�rii actului administrativ unilateral 
pân� la pronun�area instan�ei de fond. În cazul în care persoana v�t�mat� nu 
introduce ac�iunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea 
înceteaz� de drept �i f�r� nici o formalitate. 

(2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de urgen�� �i cu prec�dere, 
cu citarea p�r�ilor.” 

 
Având in vedere aceste dispozi�ii imperative ale legii, se re�ine c� cererea 

formulat� de contestatoare de suspendare a execut�rii Deciziei referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii nr. ..........., emise de AFP ..........., intr� sub inciden�a prevederilor 
Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului ........... nu se poate investi cu solu�ionarea 
acestui cap�t de cerere, competen�a revenind instan�ei judec�tore�ti. 
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Referitor la sus�inerea petentei potrivit c�reia la data de 26.10.2011 s-a admis 
cererea formulat� la Curtea de Apel ........... de suspendare a execut�rii procesului verbal 
�i c�, în consecin��, deciziile atacate sunt lovite de nulitate, facem precizarea c� aceast� 
afirma�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, deoarece Decizia 
nr. ........... a fost emis� în mod legal de c�tre AFP ..........., accesoriile calculându-se 
pentru perioada 01.08.2011-04.08.2011, deci înaintea datei de 26.10.2011 când s-a 
ob�inut în instan�� suspendarea execut�rii. 

• Sunt aplicabile în acest sens �i prevederile Ordinului ministrului economiei �i 
finan�elor nr. 2144/2008 pentru modificarea �i completarea Ordinului ministrului 
finan�elor publice nr. 1722/2004 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind 
organizarea Sistemului de administrare a crean�elor fiscale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz� c�: 

 
„[…] 
II.7.2. Activit��i : 
[…]” 
e) nu se calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii pe perioada suspend�rii 

execut�rii actului administrativ fiscal pentru obliga�iile fiscale principale stabilite 
prin acest act. În aceast� situa�ie obliga�iile fiscale accesorii se pot calcula pân� la 
data admiterii cererii de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal prin 
care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�, iar deciziile referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii vor fi comunicate debitorului, potrivit legii. 

[…]”. 
 

Se re�ine c�, se calculeaz� accesorii pân� la data ob�inerii în instan�� a suspend�rii 
execut�rii unui act administrativ fiscal. Rezult� c� organul fiscal a procedat în mod 
legal la calcularea accesoriilor pân� la data de 04.08.2011 �i la emiterea  deciziei. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

art. 7^1 din Ordonan�a Guvernului  nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul �i 
recuperarea fondurilor comunitare, precum �i a fondurilor de cofinan�are aferente 
utilizate necorespunz�tor, art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003, privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Ordinului ministrului economiei �i finan�elor nr. 
2144/2008 pentru modificarea �i completarea Ordinului ministrului finan�elor publice 
nr. 1722/2004 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind organizarea Sistemului de 
administrare a crean�elor fiscale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate 
cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se:  

 
 
                  DECIDE: 

 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de  împotriva 
m�surilor stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ..........., 
emise de AFP ..........., privind suma total� de ..........., reprezentând  accesorii aferente 
fondului de risc. 
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 2. Constatarea necompeten�ei materiale a Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului ........... în solu�ionarea cererii formulate de  de suspendare a 
execut�rii Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ..........., emise de AFP 
............ 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ........... în termen de 6 luni de la 
data comunic�rii, conform procedurilor legale. 

 
 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
      ……….. 

 
 
   

  


