
 
      

 
 

                      
            
         
 
         
 
 

DECIZIA nr.______din____________2013 
privind  solutionarea contestatiei formulata de  

doamna xxxx, din localitatea xxx, judetul Mehedinti 
înregistrată la D.G.F.P. Mehedinti sub nr.xxx 

 
 
 
   

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de 
catre doamna xxx, CNP xxx, avand domiciliul fiscal in xxx jud. Mehedinti cu 
contestatia inregistrata sub nr. xxx. 
       Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere privind platile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit / contributii de asigurari sociale de 
sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale 
pentru anul 2013 nr. xxx si are ca obiect suma totala de xxx lei, reprezentând: 
  -  x lei, plati anticipate cu titlu de impozit; 
 -  x lei, plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate. 

        Contestatia a fost depusa în termenul legal prevazut de art.207, alin.(1) din 
Ordonananta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicat. 
        Constatand ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art. 205 alin.(1) si art. 
209 alin.(1), lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice 
Craiova este competenta sa solutioneze cauza.  
       Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul Solutionare Contestatii din 
cadrul D.G.R.F.P. Craiova se poate investi cu analiza pe fond a contestatiei, in 
conditiile in care petenta a renuntat la contestatia formulata prin adresa 
inregistrata la A.J.F.P. Mehedinti sub nr.xx. 
         In fapt, doamna xxx contesta Decizia de impunere privind platile 
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, 
precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru 
anul 2013 nr. xxx, emisa de AFP Drobeta Tr. Severin, pentru suma de xx lei,  
reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit si plati anticipate cu titlu de 
contributii de asigurari sociale de sanatate 
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 Prin adresa inregistrata la A.J.F.P. Mehedinti sub nr.xxx, doamna xx x 
comunica faptul ca isi retrage contestatia formulata impotriva Deciziei de 
impunere nr. xxx.  
        In drept, art.208 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata prevede : 
  (1)“Contestatia poate fi retrasa de contestator pan a la solutionarea 
acesteia. Organul de solutionare competent va comun ica contestatorului 
decizia prin care se ia act de renuntarea la contes tatie. 
 (2) Prin retragerea contestatiei nu se pierde drep tul de a se inainta o 
noua contestatie in interiorul termenului general d e depunere a acesteia”.    
      In speta sunt incidente si prevederile pct.4.1,4.2, 4.4 si 11.3 din Ordinul 
nr.450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, care precizeaza:  
   4.Instructiuni pentru aplicarea art.208 din Codul de procedura fiscala – 
Retragerea contestatiei 
4.1.”Cererea de retragere trebuie sa fie semnata de con testator sau de 
imputernicit, cu indeplinirea acelorasi conditii de  forma prevazute la 
formularea si depunerea contestatiei. Dovada calita tii de imputernicit se 
face potrivit legii…]. 
4.2.Persoanele fizice vor anexa la cererea de retra gere copia actului de 
identitate’’.  
4.4. ,,Dupa primirea cererii de retragere a contest atiei, organul de 
solutionare competent va comunica contestatarului d ecizia prin care ia 
act de renuntarea la contestatie ’’. 
  11.Instructiuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedura fiscala – Solutii 
asupra contestatiei 
[…] 
11.3.,,Prin decizie se poate lua act de renuntarea la contestatiei, in situatia 
in care contestatorul solicita retragerea acesteia ’’. 
        Avand in vedere cele de mai sus, Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Craiova ia act de renuntarea, de catre doamna xxx  la 
contestatia formulata impotriva Decizia de impunere privind platile anticipate cu 
titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si 
obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. 
xx, emisa de A.F.P. Drobeta Tr. Severin, ce are ca obiect suma totala de xx lei. 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei  si in temeiul art.208 
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, coroborate cu art.210 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata,  se: 
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 Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova ia act de 
renuntarea, de catre doamna xxx  la contestatia formulata impotriva Decizia de 
impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de 
asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii 
de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. xxx, emisa de A.F.P. Drobeta Tr. 
Severin, ce are ca obiect suma totala de xx lei. 
 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Mehedinti in termen de 
6(sase) luni de la comunicare . 
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       SEF SERVICIU: xx 
 
      CONSILIER:   xx 
 
 
 
 
 
 

 
   


