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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr. 47 din 22.02.2013 
 
 Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-l …..  cu domiciliul in 
localitatea ….., jud. Teleorman, înregistrată la AFP ….. sub nr. ……., respectiv la  
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …..  
  

 Directia Generală a FinanŃelor Publice, reprezentată prin Biroul 
Solutionare ContestaŃii a fost sesizată de AdministraŃia FinanŃelor Publice …. cu 
privire la contestaŃia depusă de d-l ….. cu domiciliul in localitatea ….., jud. Teleorman, 
impotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare de la autovehicule nr. ….. din data de 
….. in baza careia petentul a virat cu ChitanŃa Seria ….. nr. ….. din data de ….. 
conform extrasului de cont al Trezoreriei ….. anexat, suma de ….. lei, contestând 
actul administrativ fiscal şi solicitând restituirea sumei. 

ContestaŃia a fost inregistrata la AdministraŃia FinanŃelor Publice Videle sub nr. 
….. si înaintata la Directia Genereal a Finantelor Publice Teleorman impreuna cu 
Referatul de solutionare nr……/….., obiectul acesteia fiind restituirea sumei de ….. 
compusa din:  

- ….. lei, suma regasita in titlul de creanŃa din actul 
administrativ fiscal atacat. 

-  ….. lei reprezentand o suma ce nu se regaseste in titlul de 
creanŃa cuprins in actul administrativ fiscal atacat.  

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra îndeplinirii condiŃiilor procedurale, în 
ceea ce priveste respectarea termenului de depunere a contestaŃiei, reglementat de 
art.207alin.(1) din O.G. nr. 92/24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si 
completările ulterioare , se constat ă că peti Ńionarul a depus contesta Ńia peste 
termenul legal de 30 de zile, in raport de data comunicarii Deciziei de calcul al taxei 
pe poluare pentru autovehicule nr. ….., si data platii respectiv ….., asa cum rezulta 
din documentele anexate de petent si din prevederile pct. 2.10 din OPANAF 
NR.986/30.06.2008 privind modalitatea de comunicare a decizilor.  

Totodata, pentru suma de 0,09 lei nu sunt intrunite prevederile art. 206 alin.(1) 
lit. b) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările 
ulterioare. 

 
Fiind intrunite celelalte condiŃiile procedurale reglemetate de art.205, art.206 si 

art.209 din OG 92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicată, cu modificarile 
şi completarile ulterioare, DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman 
este competentă să soluŃioneze cauza . 

 

Agenţia Naţională de  
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I. D-l ….. cu domiciliul in  localitatea …., jud. Teleorman contest ă decizia 
nr….. din ….. (Decizie de calcul al taxei de poluar e pentru autovehicule) 
sus Ńinând in sprijinul contesta Ńiei urm ătoarele: << contest decizia nr….. din …..  
de calcul a taxei de poluare pentru autoturismul ma rca …. categoria …. nr. 
identificare ….. serie carte ….. intrucat nu este l egala si constitu Ńionala  si nu 
corespunde normelor europene. Prin urmare, fata de cele relatate mai sus va 
rog sa-mi restituiti suma in cuantum de ….. lei, co nform chitan Ńei nr. …...>>  

  
 
II. . Prin Decizia de calcul al taxei de poluare pe ntru autovehicule nr. …..  

emisă de Administra Ńia Finan Ńelor Publice ….. , se stabileşte în sarcina autorului 
cererii o obligaŃie reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule în cuantum de 
….. lei, în conditiile prevăzute de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008 
pentru un autovehicul marca ….., Tip ….., Categorie auto M1, Norme poluare E3, 
Serie sasiu….., Nr. identificare …., an fabricaŃie ….., Serie carte auto , cu data primei 
înmatriculări  – …..  

Taxarea, s-a efectuat la cerere, avand în vedere dispoziŃiile Ordonantei de 
Urgenta nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vigoare 
la data comunicării  actului administrativ fiscal şi plaŃii sumei de ……lei, reprezentând 
data de ….., retinându-se ca speŃei îi este valabil actul normativ in vigoare la data 
producerii fenomenului economic.  

Din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de actul normativ mai sus 
precizat, a rezultat  taxa de poluare pentru autovehicule in cuantum de …..lei  nivelul 
celei contestate fiind ….. lei. 

Decizia in cauza reprezinta titlu de creanŃă si constituie instiinŃare de plată 
conform legii. 

Poate fi contestata la organul fiscal competent conform legii, potrivit art. 207 
ali(1) si art.209 alin(1) din OG nr.92/2003 cu modificarile si completările ulterioare.  

 
III. Luând in considerare constatarile organelor de  revizuire, motivele  

prezentate de petent in sustinerea contestatiei, do cumentele existente la 
dosarul cauzei, sus Ńinerile organelor fiscale, precum si actele normati ve 
invocate de contestator dar si cele in vigoare la d ata producerii fenomenului 
economic, se re Ńin: 

 
D-l …..este domiciliat in localitatea ….., jud. Teleorman si se identifica prin 

CNP…. 
 
1. In ceea ce priveste, suma de ….. lei, suma regas ita in titlul de crean Ńa 

din actul administrativ fiscal atacat. 
 
 
 
Cauza supus ă solu Ńionării este aceea dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 

Publice a jude Ńului Teleorman se poate investi cu analiza pe fond a contesta Ńiei, 
în situa Ńia în care peti Ńionarul nu a respectat condi Ńiile procedurale  referitoare la 
termenul legal de exercitare a c ăii administrative de atac pentru suma de ….. lei.   

 
În fapt , din documentele care constituie dosarul cauzei (Cererea de solicitare 

de calcul a taxei pe poluare nr…… din ….., Referatul de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule nr…… din ……., Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
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autovehicule nr….. /…..) rezultă ca petiŃionarul la cerere  a consimŃit să plăteasca 
suma de …..lei, reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule  pentru un 
autoturism, marca ……, Tip ….., Categorie auto M1, Norme poluare E3, Serie sasiu 
….., Nr. identificare ….., an fabricaŃie 2000, Serie carte auto ….., cu data primei 
înmatriculări  – 01.01.2000.  

 
Organul de solu Ńionare re Ńine astfel actul de voin Ńă al peti Ńionarului, 

exprimat la solicitarea sa  (Cerere in vederea calcularii taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr. ….. din …..), materializată prin chitanŃa seria ….. nr. ….. din data de 
….. pentru plata sumei de …..lei, ce reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule şi 
nu o obliga Ńie instituit ă de organele fiscale în mod unilateral , taxă stabilită în baza 
dispoziŃiilor OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
cu modificarile si completarile ulterioare . 

 
Astfel, organele de revizuire reŃin faptul că data de  ….. , reprezintă data la 

care petentul a consim Ńit s ă şi achite obliga Ńia de plata conform chitan Ńei seria 
….. nr. …..(la dosarul cauzei fiind ataşat extrasul de cont al Trezoreriei ….. care 
dovedeşte plata sumei de ….. lei in data de …..), reprezentând totodata si data la 
care a luat act de titlul de crean Ńă pe care-l contest ă. 

In acest caz este de reŃinut faptul ca autoritatea fiscală competentă a emis 
decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. …../….. in maximum doua 
zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, potrivit prevederilor legale 
cu menŃiunea posibilitaŃii legale ca acest titlu de creanŃa să fie contestat in termen de 
30 de zile de la data comunicarii, sub sancŃiunea decăderii, potrivit art. 207alin (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, avand in vedere si 
art. 209 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

Petentul a depus contestaŃia in data de ……, fiind inregistrata la AFP ….. sub 
nr…… in condiŃiile in care acesta a luat act de obligatia de plata in cauza la data de 
….., asa cum rezulta din documentele anexate dosarului in cauza, constatându-se in 
acest sens nerespectarea condi Ńiilor procedurale privind termenul limita de 
depunere a contestatiei ( 30 de  zile).  

 
 
In drept,  toate aceste constatări conduc la încadrarea cauzei, în dispoziŃiile 

OPANAF NR.986/30.06.2008  pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule coroborate cu pct. 3.10, pct.9.3.,9.4 si a pct. 12.1. lit.a),  
din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală si prevederile art. 207 alin.(1), art.213 alin.(5) si art.217 alin.(1) din 
O.G. nr. 92/24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările 
ulterioare prin care se dispune: 

 
* ORDIN nr. 986 din 30 iunie 2008 (*actualizat*)  

pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule 
2.1. Persoana fizică sau juridică, care intenŃionează să efectueze 

înmatricularea autovehiculului, depune la organul fiscal competent o cerere însoŃită de 
documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, în copie şi original. 
Documentele în original se restituie contribuabilului după verificarea conformităŃii şi 
înscrierea vizei "conform cu originalul" pe copiile care rămân la organul fiscal. 
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2.4. De la registratură, cererea însoŃită de documentele depuse se repartizează 
Compartimentului registru contribuabili, declaraŃii fiscale şi bilanŃuri, denumit în 
continuare compartiment de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenŃă 
specială, organizată potrivit anexei nr. 2 la prezenta procedură. 

2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de 
contribuabil şi a elementelor prevăzute de ordonanŃă şi de normele metodologice, 
procedează la calcularea taxei pe poluare şi întocmeşte Referatul de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 

 
***În spe Ńa in cauz ă, AFP ..... a procedat la calcularea taxei pe polua re si a 

întocmit Referatul de calcul al taxei pe poluare pe ntru autovehicule nr. .......*** 
 
 
(...) 
2.7. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul 

Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, cod MEF 14.13.02.50, 
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. 

2.8. Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule se întocmeşte în 
două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi 
se înaintează, împreună cu documentaŃia şi cu referatul, spre aprobare conducătorului 
unităŃii fiscale. 
  (...)                          
        2.10. Un exemplar al deciziei de calcul se comunică contribuabilului, în maximum 
două zile lucrătoare de la data depunerii documentaŃiei complete, în conformitate cu 
prevederile art. 44 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al 
contribuabilului. 
 

***Petentul a primit decizia de calcul in maximum dou ă zile lucratoare de 
la data depunerii documenta Ńiei, respectiv in data de ...... *** 
 
  (...) 
 
       2.12. Taxa pe poluare calculată de organul fiscal prin decizia comunicată 
contribuabilului se achită în condiŃiile prevăzute de art. 3 alin. (5) din normele 
metodologice, iar dovada plăŃii taxei se prezintă autorităŃii competente pentru 
înmatricularea autovehiculului sau pentru repunerea în circulaŃie a autovehiculului 
după încetarea exceptării sau scutirii. 
       

Se reŃine totodată, ca actul administrativ fiscal atacat a fost emis de AFP ….. 
folosindu-se aplicaŃia informatica pusa la dispoziŃie de catre Ministerul FinanŃelor 
Publice in conformitate cu OG.nr. 50/2008 si implicit cu dispoziŃiile OPANAF 
NR.986/30.06.2008, pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule, ANEXA 3: 
    
                              DECIZIE 
              de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
 [...] 
 Prezenta decizie reprezintă titlu de creanŃă şi constituie înştiinŃare de plată 
conform legii. 
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  Prezenta decizie poate fi contestat ă în termen de 30 de zile de la data 
comunic ării, sub sanc Ńiunea dec ăderii, potrivit art. 207 alin.(1) din Ordonan Ńa 
Guvernului nr. 92/2003  privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, la organul fiscal competent, potri vit art. 
209 alin.(1) din acela şi act normativ. 
 [...] 
 
 

*Ordinul Pre şedintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Or donan Ńa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala (MO nr. 380 din 31.05.2011)  

(…) 
3.10. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se aplica in 

mod corespunzator, astfel: 
a) Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu 

exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua cand a 
inceput,nici ziua cand s-a sfarsit termenul. 

(…) 
9.3. Organul de solutionare competent va verifica existenta exceptiilor de 

procedura si, mai apoi, a celor de fond, inainte de a proceda la solutionarea pe fond a 
contestaŃiei.  

9.4. In soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedura pot fi următoarele: 
exceptia de nerespectare a termenului de depunere a contestaŃiei, exceptia de 
necompetenŃă a organului care a incheiat actul contestat, excepŃia lipsei semnaturii 
sau a stampilei de pe contestaŃie. 

          (…) 
12.1. Contestatia poate fi respinsa ca: 

 a) nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a f ost depusa peste termenul 
prevazut de lege; 
 
 

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă - în 
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu mod ific ările si complet ările 
ulterioare; 

(…) 
Art. 207 Termenul de depunere a contestaŃiei 

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

[...] 
ART. 213SoluŃionarea contestaŃiei 
[...]nte.ro/wps/portal/Teleorman 

 (5) Organul de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai întâi asupra 
exce Ńiilor de procedur ă si asupra celor de fond , iar când se constat ă că acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe  fond a cauzei. 

[...] 
ART:217 Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 

 (1) Dacă organul de solu Ńionare competent constat ă neîndeplinirea unei 
condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fără a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei 
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Astfel, se reŃine faptul ca in vederea soluŃionării cererii, organul de revizuire 
este obligat ca premergator unei soluŃii care care sa vizeze fondul cauzei, să se 
pronunŃe asupra indeplinirii ori nu a condiŃiilor procedurale, pronuntându-se cu 
prioritate asupra excepŃiilor de procedură, caz in care, dacă se constată că acestea nu 
sunt respectate, nu mai există cadru legal pentru a se mai proceda la analiza pe fond 
a cauzei. 
 Din cele prezentate si potrivit legislaŃiei in materie citate termenul de depunere 
a contestaŃiei calculate pe zile libere a inceput in data de ....., ultima zi de depunere a 
fost data de ....., astfel ca data de ..... reprezinta prima zi de decadere din termen.  
 Rezulta in acest sens faptul ca petiŃionarul a depus contestaŃia cu .....  zile  in 
afara termenului legal de 30 de zile , in conditiile in care a luat act titlul de creanŃa 
atacat la data de ..... 
 Este de retinuŃ si faptul ca petiŃionarul nu justifica in nici un mod, prin cererea 
depusa, eventualele cauze care ar fi putut conduce la nerespectarea termenului legal 
de depunere a acesteia, ca fiind impiedicat printr-o imprejurare mai presus de voinŃa 
sa. 

Datorita faptului ca autorul cererii nu a respectat procedura impusa de legiuitor 
privind depunerea in termen a contestaŃiei, pe cale de consecinta a decazut din 
dreptul de a i se soluŃiona pe fond de catre Directia Generală a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman, urmand ca aceasta sa fie respinsă pe considerente procedurale, 
cu consecinŃa menŃinerii constatărilor din decizia atacata nr....., retinându-se totodata 
ca nu se impune restituirea sumei in cuantumul contestat, acest caz incadrându-se in 
categoria excepŃiilor de procedură: exceptia de nerespectare a termenului de 
depunere a contestaŃiei. 
 

2. In ceea ce priveste suma de …..lei, inclusa de p etent in cuantumul 
sumei contestate. 

 
Cauza supusa solutionarii Directiei Generala a Fina ntelor Publice a 

judetului Teleorman, este de a stabili daca se poat e investi in solutionarea 
cererii formulate impotriva sumei de …..lei, in con di Ńiile in care acesta  suma nu 
a fost stabilita prin actul administrativ fiscal co ntestat. 

 
In fapt, urmare  cererii privind calculul taxei de poluare pentru autovehicule  a 

fost emisa de AFP ….., Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule 
nr…..., in cuantum de …... lei.  

Petentul, formuleaza contestatie impotriva deciziei, solicitand restituirea  sumei 
de ….. lei, pe care acesta o si achita conform chitantei  seria ….. nr….. din data de 
….. si extrasului de cont al Trezoreriei ….. 

In conditiile prezentate, suma de ….. lei, reprezinta diferenta intre cuantumul 
sumei contestate si cuantumul sumei stabilite de organul fiscal prin titlu de creanta,  
suma ce nu a fost stabilita prin actul administrativ fiscal atacat. 

 
In drept, spetei îi sunt aplicabile prevederile art. 206, alin(2) din  O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată - în MONITORUL OFICIAL nr. 
513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare; 

 
 
* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă - în 

MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu mod ific ările si complet ările 
ulterioare; 
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 (,,,) 
Art.206 

 (2). Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile stabilite si 
inscrise de organul fiscal în titlul de creanŃa sau in actul administrativ fiscal atacat, cu 
exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal. 
         (…) 

Astfel, fundamentarea solutiei ce urmeaza a fi adoptata pentru speta in cauza  
are la baza articolul  din lege citat, fiindu-i incidente si prevederile pct. 11.1,lit c) din 
Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea instrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, OUG nr. 50/2008 pentru 
instituirea taxei pe puluare pentru autovehicule, cu modificarile si completarile 
ulterioare.     

 
*Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala (MO nr. 380 din 31.05.2011)  

(…) 
11.1 Contestatia poate fi respinsa ca: 
(…) 
 c)fiind fară obiect, in situaŃia in care sumele si măsurile contestate nu au fost 

stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de soluŃia pronunŃată de instanŃa penala, se constata că 
cererea rămâne lipsita de obiect obiect. 

(...) 
FaŃă de cele anterior prezentate, pentru acest capat de cerere, organele de 

revizuire urmeaza a se pronunŃa printr-o soluŃie de respingere ca fiind fara obiect.  
* 

*    * 
  Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul 

H.G. nr. 34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi 
funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul Presedintelui A.N.A.F. 
nr. 2137/2011 privind aprobarea instrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe puluare 
pentru autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare, directorul executiv  al 
Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman 

 
 
 

D E C I D E: 
 
 

1. Se respinge ca nedepusa in termen contesta Ńia formulata de D-l  ..... , 
cu domiciliul in loc. ....., jud. Teleorman, pentru  suma de ..... lei, reprezentând 
taxa pe poluare pentru autovehicule, men Ńinându-se in consecin Ńă cele stabilite 
prin Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru a utovehicule nr. ..... emis ă de 
AFP .....,  re Ńinandu-se totodata ca in cauza nu se impune restitu irea sumei. 
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2. Se respinge ca fiind fara obiect contestatia for mulata de D-l ..... cu 
domiciliul in loc. ....., jud. Teleorman pentru sum a de ..... lei întrucât aceasta 
suma nu a fost stabilita prin actul administrativ f iscal atacat, respectiv Decizia 
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule n r. ....., emisa de AFP ....., 
retinându-se totodata ca in cauza nu se impune rest ituirea sumei.  

 
3. Decizia poate fi atacata la instanŃa de contencios administrativ competentă 

în termen de 6 luni de la data de comunicării. 
 
4. Prezenta a fost redactată in 4 exemplare, egal valabile, comunicate celor 

interesaŃi. 
5. Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la indeplinire prevederile 

prezentei decizii.  
 
                                

            
             Director Executiv 

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 


