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  Serviciul solutionare contestatii  
 
   
 

                 DECIZIA nr. 123/2011 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

SC X SRL 
inregistrata la Serviciul Solutionare Contestatii sub nr. X 

 
 
 
 

  Directia Generala a  Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata de  catre Administratia Finantelor Publice X-Serviciul 
evidenta analitica pe platitori cu adresele nr. X si  nr. X cu privire la contestatia formulata de 
SC X SRL, CIF X,  cu sediul in Bucuresti, str. ……., reprezentata legal prin Cabinet avocat X, 
avocat X, in calitate de imputernicit prin imputernicirea avocatiala nr. X. 

  Obiectul contestatiei, transmisa prin posta in data de X si inregistrata la Directia 
Generala a  Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti sub nr. X, completata cu adresa nr. X, il 
constituie Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. X, 
remisa prin posta cu confirmare de primire in data de X, prin care s-au stabilit accesorii in suma 
totala de X lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente impozitului pe salarii si 
impozitului pe profit persoane juridice, calculate pentru perioada X. 

  Avand in vedere dispozitiile prevazute de art.205 alin. (1), art.206, art. 207 alin. 
(1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa 
solutioneze contestatia formulata de S.C. X SRL. 

  Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei. 

  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 

  I. Prin contestatia formulata SC X SRL solicita anularea Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. X in suma totala de X lei si 
redistribuirea in mod corect a sumelor achitate catre societate in contul unic si anularea 
majorarilor si penalitatilor mentionate in decizie, sustinand ca nu are datorii restante catre 
bugetul de stat, intrucat trimestrial s-au depus deconturi de TVA cu optiune de rambursare, 
precum si cereri de compensare a impozitului pe profit cu TVA cerut la rambursare. 
  Societatea sustine ca existenta oricaror majorari si penalitati pentru neplata  
impozitului pe profit si a impozitului pe salarii este nejustificata intrucat a achitat corect si la 
termen impozitul pe salarii. 
  In sustinerea cauzei, societatea invoca faptul ca sumele achitate in contul unic 
trebuie redistribuite catre impozitul pe salarii deoarece are TVA de rambursat de la bugetul de 
stat in suma de X lei care trebuie sa se compenseze cu impozitul pe profit datorat in suma de X 
lei. 

In data de X, societatea a solicitat prin adresa redistribuirea in mod corect a 
sumelor achitate de aceasta in contul unic si anularea deciziei referitoare la obligatiile accesorii 
nr. X. 
  Societatea a solicitat in mod repetat reconcilierea datelor din evidentele 
autoritatilor fiscale si realocarea platilor efectuate de societate in mod corect, catre obligatiile de 
plata in vederea carora platile au fost efectuate de societate. 
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   II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale nr. X, organele fiscale din cadrul DGFP-MB -Serviciului Evidenta Analitica pe Platitori, 
au stabilit in sarcina SC X SRL, in baza evidentei pe platitor, majorari si penalitati de intarziere 
aferente obligatiilor datorate la “impozit pe veniturile din salarii” in suma de X lei si la 
“impozitul pe profit” in suma de X lei. 

  III. Fata de constatarile organului fiscal, sustinerile contestatarei, reglementarile 
legale in vigoare pentru perioada verificata si documentele existente in dosarul cauzei se retin 
urmatoarele: 

 
Cauza supusa solutionarii este daca majorarile si penalitatile de intarziere 

inscrise in decizia de calcul accesorii nr. X au fost calculate corect si legal, in conditiile in 
care societatea declara si plateste la termen obligatiile fiscale aferente impozitului pe salarii 
iar, pentru impozitul pe profit a cerut compensare cu TVA cu optiune de rambursare, iar din 
documentele existente la dosarul cauzei nu rezulta data la care notele de compensare au fost 
operate in evidenta pe platitor si nici daca urmare compensarii a fost respectata ordinea de 
stingere. 

 
In fapt, Administratia Finantelor Publice X, a emis Decizia referitoare la obligatiile de 

plata accesorii nr. X, prin care s-au stabilit majorari si penalitati de intarziere in suma totala de X 
lei aferente obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat pentru perioada X, din care: 

- impozit pe veniturile din salarii in suma de X lei;  
- impozit pe profit  in suma de X lei. 
 

 SC X SRL contesta decizia emisa de organele fiscale precizand ca obligatiile fiscale la 
impozitul pe salarii au fost achitate la termenele scadente, iar pentru impozitul pe profit a cerut 
sa se compenseze cu TVA-ul solicitat la rambursare, si unde sumele aprobate la rambursare nu 
au fost suficiente pentru compensarea debitelor, societatea a efectuat plati in contul unic al 
bugetului de stat. 

 Societatea, trimestrial a depus la organele fiscale deconturi de TVA cu optiune de 
rambursare, deconturi ce au fost solutionate de catre administratie prin compensarea TVA-lui cu 
debitele declarate la impozitul pe profit. Compensarea obligatiilor fiscale s-a efectuat cu data 
decontului de TVA. 
 Asa cum reiese din fisa sintetica, contestatara achita impozitul pe salarii in contul unic al 
bugetului de stat. Distributia se face prin programul informatic in conformitate cu normele 
metodologice de distribuire a sumelor platite, iar sumele achitate au fost distribuite proportional 
pe tipuri de obligatii fiscale. 
 In data de X, societatea depune la sediul registraturii o adresa cu nr. X in care solicita 
redistribuirea sumelor achitate in contul unic catre impozitul pe salarii.  
 Prin adresa nr. X, administratia comunica faptul ca adresa nr. X nu a fost solutionata 
printr-un raspuns comunicat societatii.  

La dosarul cauzei, au fost anexate note privind anularea operatiunilor de distribuire si de 
stingere a sumelor platite in contul unic nr. X si nr. X prin care au fost stornate sumele distribuite 
la impozitul pe profit si au fost redistribuite impozitului pe salarii. Aceste note de anulare nu au 
fost comunicate societatii. 

   
In drept, potrivit art. 22, art. 114, art. 115, art. 116, art. 117, art. 119 si art. 120, 

art. 122 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

"Art. 22 - Prin obligatii fiscale, în sensul prezentului cod, se întelege:  
 [...] c) obligatia de a plati la termenele legale impozitele, taxele, contributiile si alte 
sume datorate bugetului general consolidat;  

d) obligatia de a plati majorari de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contributiilor 
si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligatii de plata accesorii." 
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„Art. 114 – “(21) Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a 
altor sume datorate bugetului general consolidat, prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, într-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru 
Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru 
Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata.  

(22) Distribuirea sumelor din contul unic se face de organul fiscal competent, distinct 
pe fiecare buget sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate.” 
 "Art. 115. - (1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contributii si alte sume reprezentand creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar 
suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile 
corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care o stabileste contribuabilul sau care 
este distribuita, potrivit prevederilor art. 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, 
stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:  
 [...]b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu exceptia 
cazului in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica prevederile art. 169 in mod 
corespunzator.[...];  
 (2) Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:  
 a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;  
 b) in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale 
stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii".   
   „Art. 116 - (1) Prin compensare se sting crean�ele administrate de Ministerul 
Finan�elor cu crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la 
buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume, când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât 
calitatea de creditor, cât �i pe cea de debitor, dac� legea nu prevede altfel.    

(3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau înainte 
de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia, dup� caz. Dispozi�iile art. 115 
privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespunz�tor.  

 (4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constat� existen�a 
unor crean�e reciproce, cu excep�ia sumelor negative din deconturile de tax� pe valoarea 
ad�ugat� f�r� op�iune de rambursare”. 
     „Art. 117- (7) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mic� decât 
obliga�iile fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pân� la concuren�a sumei 
de rambursat sau de restituit. 

(8) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma 
reprezentând obliga�ii fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pân� la 
concuren�a obliga�iilor fiscale restante, diferen�a rezultat� restituindu-se debitorului.” 

“Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.” 

“Art. 120 - (1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv.[…] 

  (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i poate 
fi modificat prin legile bugetare anuale.” 

"Art. 122 - (1) În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, majorarile de 
întârziere se datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv, astfel:  
     a) pentru compens�rile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent 
a cererii de compensare”.  
 
 Incepand cu data de 1 iulie 2010, majorarile de intarziere au fost inlocuite cu dobanzi si 
penalitati de intarziere, in conformitate cu O.U.G. nr. 39/2010, care a modificat si completat 
dispozitiile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, astfel: 

 
“Art. 119 - (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”. 
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“Art. 120 - (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. 
   (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale”. 
   " Art. 1201 (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale.  
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel:  
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� �i 
nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse;  
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse;  
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de 
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse.  
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor”.  

 
  Ulterior, incepand cu data de 1 octombrie 2010 au intrat in vigoare prevederile 
O.U.G. nr. 88/2010, care a modificat art. 116 si art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 „Art. 116 – (4) Dac� legea nu prevede altfel, compensarea opereaz� de drept la data la 
care crean�ele exist� deodat�, fiind deopotriv� certe, lichide �i exigibile.  

(5) În sensul prezentului articol, crean�ele sunt exigibile:  
   a) la data scaden�ei, potrivit art. 111;  
   b) la termenul prev�zut de lege pentru depunerea decontului cu sum� negativ� de TVA cu 
op�iune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emis� de organul 
fiscal potrivit legii; [...]”.  
 „Art. 120 - (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 
întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
 Distribuirea sumelor platite de contribuabil se face potrivit Metodologiei de distribuire a 
sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de 
catre acestia, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1314/2007. 
 Cap I pct. 2 ”Sumele pl�tite de contribuabili, reprezentând obliga�ii fiscale prev�zute de 
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 1.294/2007, cu 
modific�rile ulterioare, datorate bugetului de stat, se distribuie de c�tre organul fiscal 
competent pe tipuri de obliga�ii fiscale datorate, prioritate având obliga�iile fiscale cu re�inere 
la surs� �i apoi celelalte obliga�ii fiscale, propor�ional cu obliga�iile fiscale datorate, cu 
excep�iile prev�zute la pct. 19-30.” 
 Cap II pct. 6 „Suma virat� în contul unic reprezentând obliga�ii fiscale prev�zute de 
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 1.294/2007, datorat� 
bugetului de stat, se distribuie de c�tre organul fiscal competent pe tipuri de obliga�ii fiscale 
datorate, conform sumelor stabilite în titlurile de crean�� emise în condi�iile legii �i pentru care 
se efectueaz� plata. Distribuirea astfel efectuat� va sta la baza stingerii obliga�iei fiscale 
respective.” 
[...] 8. „Dup� efectuarea distribuirii, organul fiscal competent va efectua stingerea obliga�iilor 
fiscale ale contribuabililor conform prevederilor art. 115 alin. (1) �i (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.”  

Cap III, pct. 9 „Metodologia de distribuire �i de stingere a sumelor pl�tite în contul unic 
de c�tre contribuabilii care înregistreaz� obliga�ii fiscale restante, precum �i a celor pl�tite în 
cuantum mai mic decât obliga�iile fiscale datorate de c�tre contribuabili se aplic�, conform 
prevederilor art. III alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor 
m�suri financiar-fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2008.”  
   10. „În situa�ia în care contribuabilul care a efectuat plata în contul unic înregistreaz� 
obliga�ii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contribu�iilor sociale, organul 
fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor achitate astfel:  
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   a) pentru bugetul de stat, suma virat� în contul unic va fi distribuit� potrivit prevederilor pct. 
2. Stingerea sumelor distribuite pe tipuri de obliga�ii fiscale va fi efectuat� de c�tre organul 
fiscal competent, conform art. 115 alin. (1)-(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;” [...]  

     
  Referitor la compensarea propriu-zisa a creantelor fiscale din TVA de rambursat, 
capit. I din Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea 
adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin O.M.E.F. nr. 1.857/2007 prevede urmatoarele: 
 

D. Fluxul operatiunilor in cadrul compartimentului de colectare  
 1. La sfarsitul fiecarei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de 
colectare, in vederea compensarii si/sau restituirii, atat deciziile de rambursare a TVA, aprobate, 
cat si deciziile de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, 
aprobate.  
 2. Compartimentul de colectare, in baza datelor din evidenta analitica pe platitor, a 
deciziei de rambursare a TVA sau, dupa caz, a deciziei de impunere privind obligatiile 
fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, intocmeste nota de compensare si/sau nota 
de restituire/rambursare, conform formularelor aprobate.  
 Nota se intocmeste in 3 exemplare, se semneaza de seful compartimentului de colectare si 
se aproba de conducatorul unitatii fiscale/directorul coordonator.  
 Nota aprobata se transmite cel mai tarziu a doua zi, pe baza de borderou, 
compartimentului de trezorerie in vederea efectuarii compensarii si/sau restituirii.  
 3. Dupa efectuarea compensarii si/sau restituirii, compartimentul de trezorerie va 
transmite compartimentului de colectare doua exemplare din nota de compensare si/sau 
nota de restituire/rambursare cuprinzand si data la care s-a efectuat operatiunea de 
compensare si/sau de restituire, cel tarziu a doua zi de la efectuarea compensarii si/sau 
restituirii".  
 

Din documentele existente la dosarul in cauza si din analiza fisei sintetice rezulta 
urmatoarele: 

 
- in cursul anului societatea a avut deconturi de TVA cu optiune de rambursare, sume 

aprobate si compensate cu obligatiile fiscale existente, in mare parte obligatiile privind 
impozitul pe profit; 

- societatea a achitat obligatiile fiscale datorate la impozitul pe salarii, asa cum au fost 
inscrise in declaratiile cod “100”, iar pentru impozitul pe profit acesta a cerut 
compensarea cu suma ceruta la rambursare; 

- platile efectuate de aceasta au stins obligatiile fiscale in ordinea vechimii. Astfel, sumele 
achitate in contul unic au stins si obligatiile datorate la impozitul pe profit; 

- societatea a solicitat redistribuirea sumelor achitate in contul unic, plati efectuate de 
aceasta pentru impozitul pe salarii; 

- organele fiscale au anulat sumele distribuite catre impozitul pe profit si au redistribuit 
sumele achitate catre impozitul pe salarii emitand in acest sens note de anulare nr. X si X, 
note care nu au fost comunicate societatii; 

- dupa efectuarea compensarii sumei din decontul de TVA cu optiune de rambursare nr. X, 
compensare efectuata cu data decontului, in evidenta fiscala este inregistrata o corectie la 
profit cu nr. X cu data scadenta la data de X, pentru care au fost calculate majorari de 
intarziere. 

 
Intrucat pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, Serviciul solutionare  contestatii 

din cadrul D.G.F.P.-M.B. nu se poate pronunta asupra legalitatii calcului de accesorii, respectiv, 
daca au fost calculate corect accesorii pentru sumele declarate la impozitul pe profit si la 
impozitul pe salarii avand in vedere ca societatea si-a achitat obligatiile aferente impozitului pe 
salarii, , iar compensarea obligatiilor la impozitul pe profit s-a efectuat cu data decontului de 
TVA, influenta corectiei la impozitul pe profit asupra calculului de accesorii, daca a fost 
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respectata ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, urmeaza sa desfiinteze Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. X prin care Administratia Finantelor Publice a stabilit in sarcina 
SC X SRL, accesorii aferente obligatiilor fiscale in suma de X lei. 

 
Se mentioneaza ca, desi au fost solicitate precizari exprese emitentului cu privire la 

situatia prezentata, Serviciul evidenta analitica pe platitori nu a dat curs solicitarii. 
 

Prin aplicarea prevederilor art.216 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
“ Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare”. 
 

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct.12.6, pct. 12.7 si pct.12.8 din Instructiunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr.519/2005, care precizeaza: 

"12.6 În situatia în care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a actului 
atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus 
la desfiintare. 

12.7. Decizia de desfiintare va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit legii. " 

 
Astfel, Administratia finantelor publice urmeaza sa procedeze la examinarea tuturor 

starilor de fapt si a tuturor raporturilor juridice relevante pentru impunere si la clarificarea 
situatiei fiscale a contribuabilei, tinand cont de prevederile legale referitoare la recalcularea 
accesoriilor aferente obligatiilor fiscale. 
  

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul capit. II din Metodologia de 
solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de 
rambursare, aprobata prin O.M.E.F. nr. 1.857/2007, in temeiul OPANAF nr. 1314/2007, art. 22, 
art. 114, 115, art. 119, art. 120, Art. 1221   si art. 216 alin. (1) din OG  nr. 92/2003  privind  
Codul  de  procedura  fiscala,  republicata, cu  modificarile  si completarile ulterioare, din 
Normele metodologice, aprobate prin HG nr.1050/2004, pct. 12.7 si 12.8 din Instructiunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.NA.F. nr. 519/2005,  
     
 

                       DECIDE 
 
 

  Desfiintarea deciziei de calcul accesorii nr. X emisa de Administratia Finantelor 
Publice X pentru suma de X lei aferente obligatiilor datorate impozitului pe veniturile din salarii 
si impozitului pe profit , stabilite in sarcina SC X SRL, urmand ca organele fiscale sa reanalizeze 
situatia fiscala a societatii potrivit dispozitiilor legale precum si celor retinute prin prezenta 
decizie. 

   
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 

contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti. 
 
    
 


