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Decizia nr.2249  din 03.11.2011 privind solutionarea 
contestatiei formulate de SC X SRL, cu domiciliul fiscal in S M, str.B V,nr…., 

inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice  
sub nr…./20.10.2011 

 
  Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de catre 
Administratia Finantelor Publice S M prin adresa nr…./19.10.2011, 
inregistrata sub nr…../20.10.2011 asupra contestatiei fomulate de SC X SRL, 
impotriva deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
…./27.09.2011, emisa de Administratia Finantelor Publice S M.   
  Contestatia are ca obiect suma de .... lei, reprezentand dobanzi si 
penalitati de intarziere aferente veniturilor din ajutoare de stat recuperate.   
                 
  Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 
alin.(1),art. 206, art.207alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
Directia Generala a Finantelor Publice este investita sa se pronunte asupra 
contestatiei. 

 
   I. SC X SRL solicita anularea deciziei referitoare la obligatiile de plata 

accesorii nr…./27.09.2011 motivand urmatoarele: 
 

  Decizia pentru accesorii in suma de …. lei a fost emisa in mod 
tendentios si abuziv intrucat conform art. 7 alin.(2) din O.G. nr. 79/2003 
pentru obligatiile de plata ale debitorului inscrise in titlul de creanta (hotararea 
judecatoreasca) modul de calcul al eventualelor dobanzi este precizat in 
contractele incheiate intre beneficiarii de fonduri si autoritatile contractante.  
  SC X SRL are un contract incheiat cu Ministerul Integrarii Europene in 
care la art. 18 este precizat modul de calcul a dobanzilor in eventualitatea in 
care se pune problema rambursarii subventiei. 

 
  II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
20758/27.09.2011, emisa in temeiul art. 88 lit. c) din Ordonanta Guvernului 
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nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Administratia Finantelor Publice S M a stabilit in sarcina SC X 
SRL, dobanzi de intarziere in suma de … lei pentru perioada 29.09.2010-
24.11.2010 si penalitati de intarziere in suma de …. lei pentru perioada 
01.07.2010-24.11.2010, aferente veniturilor din ajutoare de stat recuperate in 
suma de …. lei, in conformitate cu prevederile art.119 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 . 

  
   III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei, constatarile 

organelor de inspectie fiscala, documentele anexate la dosarul contestatiei, 
precum si actele normative invocate de contestatoare si de organele de 
inspectie fiscala, s-au retinut urmatoarele: 

         
          Directia Generala a Finantelor Publice es te investita sa se 

pronunte daca SC X SRL datoreaza dobanzile si penal itatile de 
intarziere in suma de … lei, aferente veniturilor d in ajutoare de stat 
recuperate, stabilite prin decizia nr...../27.09.20 11, emisa de 
Administratia Finantelor Publice S M. 

 
               In fapt, in urma cererii de chemare in judecata formulate de 
Ministerului Integrarii Europene, Judecatoria Sectorului .. B. prin Sentinta 
civila nr…../17.10.2007, data in dosarul nr…./…/2007 obliga SC R-N SRL la 
plata sumei de …. Euro si …. lei reprezentand finantare necuvenita, precum 
si la plata dobanzii de intarziere pana la data efectuarii platii. 
  Prin decizia comerciala nr…./23.04.2008 Tribunalul B. sectia a VI-a 
Comerciala respinge recursul declarat de SC R-N SRL impotriva sentintei 
civile nr…./17.10.2007 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 B., in dosarul 
nr…./…/2007 . 
  Cu adresa nr. …/26.01.2009, inregistrata la Administratia Finantelor 
Publice S M sub nr…../02.02.2009, Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Locuintei in conformitate cu prevederile OG nr. 79/28.08.2003 privind 
controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de 
cofinantare aferente utilizate necorespunzator, a solicitat recuperarea 
creantelor bugetare pentru debitorul SC R-N SRL asa cum sunt 
individualizate in sentinta nr…./17.10.2007 pronuntata de Judecatoria 
Sectorului 5 B., sumele recuperate urmand a fi virate in contul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Locuintei . 
  Debitul in suma totala de …. lei, reprezentand …. Euro si …. lei, a fost 
inregistrat in evidenta fiscala cu borderoul de debit nr…../02.02.2009. 
  SC R-N SRL si-a schimbat denumirea in SC X SRL conform actului 
aditional la actul constitutiv din data de 20.08.2008. 
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  SC X SRL a achitat debitul de …. lei cu ordinul de plata nr. 
../24.11.2010. 
  Administratia Finantelor Publice S M a emis decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr...../04.07.2011, prin care s-au stabilit in 
sarcina SC X SRL, pentru perioada 14.07.2007-29.09.2010, majorari si 
dobanzi de intarziere in suma totala de …. lei, aferente debitului in suma de 
….. lei reprezentand finantare necuvenita . 

  
  Impotriva deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
..../04.07.2011 SC X SRL a depus contestatia inregistrata la Directia 
Generala a Finantelor Publice sub nr...../09.08.2011, iar prin decizia nr. 
…./05.10.2011 Directia Generala a Finantelor Publice M. a respins ca 
neintemeiata contestatia formulata.    
  Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
..../27.09.2011, s-au stabilit in sarcina SC X SRL, dobanzi de intarziere in 
suma de …. lei, pentru perioada 30.09.2010-24.11.2010 si penalitati de 
intarziere in suma de …. lei . 
  
  In drept , art.1 din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul 
şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanŃare 
aferente utilizate necorespunzător, prevede: 

      “ Prezenta ordonanta reglementeaza activitatile de co nstatare si 
de recuperare a sumelor platite necuvenit din asist enta financiara 
nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Eur opeana, precum 
si din fondurile de cofinantare aferente, ca urmare  a unor nereguli.” 

 
   Art. 2 lit. d) din acelasi act normativ,precizeaza: 
   “( 2) In sensul prezentei ordonante, termenii si expre siile de mai 

jos se definesc dupa cum urmeaza:  
   d) crean Ńele bugetare rezultate din nereguli reprezint ă sume de 

recuperat la bugetul general al Comunit ăŃii Europene şi/sau la bugetele 
administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi/sau la bugetele de 
cofinan Ńare aferente, ca urmare a utiliz ării necorespunz ătoare a 
fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinan Ńare aferente ;”  

 
  Art. 3 alin. (1) si (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind 
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 
cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător, prevede:  
  “ (1) Obiectul constatarii existentei creantelor buge tare il 
constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor si /sau a persoanelor 
juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespec tarii legalitatii, 
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conformitatii si regularitatii utilizarii si admini strarii fondurilor 
comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente.  
 
  (2) Constituie titlu de creanta: 
  b) hotararea judecatoreasca definitiva si irevoca bila, prin care se 
stabileste obligatia de plata privind creantele bug etare rezultate din 
nereguli.” 
  Art. 4 alin. (2), (3) si (4) din HG nr. 1.306/ 2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 
privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor 
de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător, precizeaza: 

 
  “(2) Pentru neachitarea la termenul de plat ă de către debitor a 
obliga Ńiilor de plat ă rezultate din nereguli înscrise în titlul de crean Ńă 
prev ăzut la art. 3 alin. (2) din ordonan Ńă, debitorul datoreaz ă după acest 
termen major ări de întârziere.” 
 
    “(3) Major ările de întârziere se calculeaz ă pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm ătoare termenului de plat ă şi 
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
 
     “(4) Dispozi Ńiile referitoare la calculul şi nivelul major ării de 
întârziere prev ăzute în Ordonan Ńa Guvernului nr. 92/2003 , republicat ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, se aplic ă în mod 
corespunz ător şi în cazul sumelor datorate potrivit ordonan Ńei.” 

 
   In temeiul prevederilor legale citate se retine ca pentru debitul 

reprezentand finantare necuvenita majorarile de intarziere se calculeaza 
conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

   
  Art. 119 alin. (1) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, modificat prin 
OUG nr. 39/2010 , in vigoare de la data de 01.07.2010 prevede: 
  “(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest term en dobanzi si 
penalitati de intarziere”. 
  Art. 120 alin. (1) si (7) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, 
modificat prin OUG nr. 39/2010, in vigoare de la data de 01.07.2010 
precizeaza: 
  “(1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de  întarziere, 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de sc adenta si pana la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 
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     (7) Nivelul dobanzii de intarziere este de 0,0 5% pentru fiecare zi 
de intarziere si poate fi modificat prin legile bug etare anuale." 
 
  Art. 120 alin.(7) din  Ordonanta Guvernului nr.92/2003, modificat prin 
OUG nr.88/2010, in vigoare de la data de 01.10.2010, precizeaza: 

       ‘’ (7) Nivelul dobanzii de intarziere este de 0,04%  pentru fiecare zi de 
intarziere si poate fi modificat prin legile bugeta re anuale.’’ 
 

  Luand in considerare prevederile legale citate si intrucat SC X SRL a 
achitat debitul in suma de .... lei la data de 24.11.2010, iar prin decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr...../04.07.2011, s-au stabilit in 
sarcina SC X SRL majorari si dobanzi de intarziere pentru perioada 
14.07.2007-29.09.2010, se retine ca pentru perioada 30.09.2010-24.11.2010, 
SC X SRL datoreaza dobanzile de intarziere in suma de .... lei . 

 
   Art. 120^1 alin. (2) din Ordonanta  Guvernului nr. 92/2003, modificata 

si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 39/2010, in vigoare 
de la data de 01.07.2010, prevede: 

 
      “(2) Nivelul penalitatii de intarziere se stabilest e astfel:          

    b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul 
penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse; 

                c) dupa implinirea termenului preva zut la lit. b), nivelul penalitatii 
de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale p rincipale ramase 
nestinse”.  
   

  In temeiul prevederilor legale citate si intrucat SC X SRL a achitat 
debitul in suma de .... lei stabilit prin Sentinta civila nr…../17.10.2007 la 
data de 24.11.2010, se retine ca datoreaza penalitatile de intarziere in 
suma de .... lei, prin aplicarea procentului de ..% la valoarea obligatiei 
fiscale principale. 
 

  Sustinerea contestatoarei ca dobanzile trebuiau calculate conform 
contractului incheiat intre beneficiarul de fonduri si autoritatile contractante, 
nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei intrucat asa cum 
s-a aratat in continutul deciziei, pentru neachitarea la termen a obligatiilor de 
plata, rezultate din nereguli in utilizarea fondurilor comunitare, inscrise in titlul 
de creanta, dobanzile de intarziere se calculeaza conform Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
  In concluzie, SC X SRL datoreaza dobanzile si penalitatile de 

intarziere  in suma totala de … lei, aferente debitului in suma de …. lei 
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reprezentand finantare necuvenita, motiv pentru care contestatia urmeaza sa 
fie respinsa ca neintemeiata. 

 
  Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul 

prevederilor art.210 si 217 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
 
     DECIDE 
 

  Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de SC X SRL cu 
domiciliul fiscal in loc. S M, str.B V, nr…, pentru  suma de … lei 
,reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente veniturilor din 
ajutoare de stat recuperate. 
 
  Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul M. in termen de 6 luni 
de la data comunicarii. 

               
     
               DIRECTOR EXECUTIV 
 
 
  
 


