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R OMAN I A 
TRIBUNALUL ARAD 
Sec ia contencios

 
administrativ i fiscal 

Dosar nr. XXX/2012 

SENTIN A CIVIL NR. 4227

 
edin a public din data de 18 octombrie 2012 

 
Pre edinte: 

Grefier: 
S-a luat în examinare ac iunea în contencios administrativ 

formulat de reclamantul XXX în contradictoriu cu pârâta Direc ia 
General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, având ca obiect anulare act 
administrativ. 

La apelul nominal se prezint reprezentantul reclamantului, avocat 
xxx din Baroul Arad, cu împuternicire avoca ial la dosar, i reprezentantul 
pârâtului, consilier juridic xxx. 

Procedura de citare este legal îndeplinit .

 

Ac iunea este timbrat cu suma de 39,00 lei tax judiciar de 
timbru conform chitan ei seria VLA-CF-1-12 nr. xxx/05.09.2012 (fila 41) i 
0,3 lei timbru judiciar. 

S-a f cut referatul cauzei de c tre grefierul de edin , dup care 
reprezentantul reclamantului depune la dosar pozi ia cu privire la obiectul 
ac iunii i precizare legat de nota de constatare i obiectul litigiului. Arat 
c , având în vedere c reclamantul a ar tat c nu recunoa te semn tura de 
pe decizie, în temeiul prevederilor art. 178 alin. 1 Cod procedur civil , 
solicit instan ei ca în situa ia în care consider necesar, va solicita 
efectuarea unei expertize grafologice care s stabileasc dac semn tura 
apar ine reclamantului XXX. 

Instan a pune în discu ie cererea de proba iune formulat de c tre 
reprezentantul reclamantului. 

Reprezentantul pârâtei arat c se opune încuviin rii efectu rii 
unei asemenea expertize pe care o consider ca nefiind util , concludent i 
pertinent în solu ionarea cauzei; arat c decizia s-a comunicat 
reprezentantului legal, XXX - fiul reclamantului, i nu a sus inut vreodat 
c semn tura ar apar ine numitei XXX. Mai mult, reclamantul XXX a 
formulat mai multe contesta ii la executare în decursul anilor, astfel c nu 
se poate sus ine c nu cuno tea despre decizie. Fa de acestea, apreciaz c 
nu exist motive pentru care s fie repus în termenul legal de formulare a 
contestatiei. 

Reprezentantul reclamantului arat c fa de sus inerile 
reprezentantului pârâtei, în spe se recunoa te c semn tura de pe decizie 
nu apar ine contribuabilului, iar Codul fiscal i Codul de procedur fiscal 
prevede c termenul pentru formularea contesta iei curge de la momentul în 
care acestuia i-a fost comunicat decizia.

 

Instan a, în situa ia în care nu se contest semn tura de pe dovada 
de comunicare, respinge cererea de încuviin are a efectu rii expertizei 
grafoscopice solicitat .
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Nefiind cereri noi de formulat i excep ii de invocat, instan a 
declar terminat faza probatorie i acord cuvântul în dezbateri.

 
Reprezentantul reclamantului solicit

 
admiterea ac iunii

 
cu 

cheltuieli de judecat .

 
Reprezentantul pârâtei învedereaz c reclamantul tia de 

sumele stabilite în sarcina sa; solicit instan ei s resping ac iunea, 
având în vedere c contesta ia depusa m procedura prealabil de atac 
este formulat eu

 
tardivitate. 

TRIBUNALUL 

Constat c prin ac iunea în contencios administrativ fiscal 
înregistrat la Tribunalul Arad la data de 13.06.2012, reclamanta XXX, a 
formulat contesta ie împotriva actelor administrativ fiscale, solicitând, în 
contradictoriu cu pârâta Direc ia General a Finan elor Publice Arad, 
anularea Deciziei nr. XXX/27.04.2012 emis de pârât , prin care s-a 
respins contesta ia reclamantei împotriva deciziei de impunere anual 
pentru venituri realizate pe anul 2000, purtând num rul de înregistrare 
XXX din 07.08.2000 i a actelor administrativ fiscale întocmite ulterior 
emiterii acestor decizii cât i a notei de constatare încheiate la 11.12.200l-
supliment la procesul verbal de control încheiat la data de 03.07.2001. 

în motivarea ac iunii reclamanta a sus inut c a avut calitatea de 
asociat cu o cot de participare în procent de 40% în AF ,, XXX", iar XXX 
a de inut cota procentuali de participare de 60%. 

In anul 2000 a depus declara ia 200,, Declara ie de venit global", 
purtând num rul de înregistrare XXX din 31.07.2001 cât i Declara ia 201,, 
Declara ie special privind veniturile din activit i independente realizate 
într-o form de asociere", purtând num rul de înregistrare 742 din 
31.07.2001. 

DGFP Arad, cu nr. de înregistrare XXX, din data de 07.08.2001 a 
emis decizia de impunere anual pentru veniturile realizate pe anul 2000, în 
baza declara iei de venit global înregistrat la nr. XXX2 din 31.07.2001- 
potrivit c reia se stabile te o diferen de plat în sum

 

de 93815660 
RO(9381,6RON), decizie care nu i-a fost comunicat niciodat -în baza 
aceleia i declara ii de venit global XXX2 din 31.07.2001 se emite sub 
acela i nr.XXX din 07.08.2000, Decizia de impunere anual pentru 
veniturile realizate pe anul 2000 care la pct.8, Venit anual global indica 
venitul declarat acela dep e te 18732615 i stabile te diferen a de plat în 
sum de 347860 lei.

 

La data de 13.01.2012, sub nr. 5079, petenta a formulat contesta ie 
înregistrat la AFPM Arad, i la DGFP Arad sub nr. XXX/01.02.2012, prin 
Decizia nr. XXX/27.04.2012 DGFPJ Arad a respins contesta ia ca nedepus 
în termenul legal. 

Niciuna dintre aceste decizii de impunere, sus ine reclamanta, nu 
i-a fost comunicat , astfel c nu a avut posibilitatea s le conteste.

 

Reclamanta sus ine c AF XXX i-a încetat activitatea în anul 
2001, când asociatul XXX a fost cercetat penal pentru achizi ia materialului 
lemnos, c dosarul de urmlrire penal s-a finalizat cu o ordonan de 
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scoatere de suburmlrire penal , emis la data de 16.12.2001 dar comunicat 
învinuitului la data de 16.12.2011, iar în acest dosar exist o Not de 
constatare a pârâtei. 
pentru suma de 99.118.200 lei care nu se reg se te în cuprinsul 
deciziei i care nu a fost comunicat

 
niciodat

 
reclamantei. 

De asemenea din cuprinsul ordonan ei

 
de scoatere de sub 

urmlrire penal rezult

 
c nu sunt

 
datorate sume de bani, achizi ia 

materialului lemnos efectuându-se legal, astfel c

 
exist trei modalit i 

diferite de calcul al impozitului. 
Reclamanta mai sus ine c potrivit deciziei de solu ionare a 

contesta iei decizia de impunere anual pentru veniturile realizate pe anul 
2000 nr. XXX/07.08.2001 a fost comunicat reprezentantului AF XXX 
XXX la data de 10.12.2001, decizia referitoare la obliga iile accesorii a fost 
comunicat petentei la data de 08.10.2008, dup 7 ani.

 

Se mai sus ine c în cuprinsul deciziei de respingere se 
men ioneaz i decizia nr. XXX despre care nu a aflat decât din acest act, 
c afirma iile pârâtei din cuprinsul deciziei privind comunicarea Notei de 
constatare cu XXX sunt sfid toare.

 

Reclamanta mai sus ine c la momentul emiterii deciziilor de 
impunere legea aplicabil o constituia art.l alin. 1 din OG 13/2001, dar cea 
care se aplic în prezent este OG 92/2003, c necomunicându-i-se nici 
deciziile de impunere i nici Nota de constatare este în termenul legal de 30 
de zile pentru formularea contestatiei. 

S-a mai men ionat c în luna august 2011 reclamanta a solicitat 
comunicarea tuturor deciziilor i a proceselor verbale dar nu a primit nici 
un r spuns, c solicit suspendarea execut rii, pârâta solicitând partajul 
imobilului s u în vederea execut rii silite.

 

Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea 
contesta iei ca neîntemeiat , sus inând c decizia contestat , precizat 
astfel de reclamant , nr. XXX/07.08.2001 a DGFP Arad a fost comunicat 
lui XXX la data de 10.12.2001 i c nu a fost contestat de reclamant în 
termenul legal de 30 de zile, astfel c decizia DGFP Arad nr. 
XXX/27.04.2012, prin care s-a respins decizia contesta ia petentei este 
temeinic i legal .

 

Analizând probele administrate în cauz instan a re ine în fapt 
urm toarele:

 

Reclamanta a fost asociat cu o cot de participare în procent de 
40% în AF XXX iar XXX a de inut cota procentual de 60%. în anul 2001, 
în urma unui control s-a început urm rirea penal împotriva lui XXX, 
pentru modalitatea în care, prin AF XXX a achizi ionat material lemnos. 

Dosarul penal a fost solu ionat prin ordonan a de scoatere d sub 
urm rire penal a învinuitului, din data de 17.12.2001.

  

In urma controlului au fost recalculat impozitul pe venit anual 
datorat de asocia i, pentru reclamant fiind emis Decizia de impunere 
anual nr. XXX0/07.08.2001, pentru suma de 93815660 lei(ROL), decizie 
care a fost înmânat la data de 10.12.2001 lui XXX, care locuie te 
împreun cu reclamanta.
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Reclamanta nu a achitat aceast sum , astfel c au fost emise alte 
decizii pentru accesorii iar în data de 28.08.2008 s-a instituit sechestru 
asupra imobilului reclamantei, pentru executarea sumelor datorate în baza 
deciziei nr. XXX0/07.08.2001 i a deciziilor ulterioare privind accesoriile. 

Reclamanta a formulat contesta ie la executare împotriva acestui proces 
verbal, contesta ie care a fost respins în dosarul civil nr. xxx/2008 al 
Judec toriei Arad.

 
Pentru executarea silit

 
a imobilului reclamantei sechestrat, AFP 

Arad a solicitat partajul acestuia, fiind coproprietatea reclamantei i a 
so ului s u, în prezent

 

decedat. Cererea a fost admis prin

 

sentin a 
civil nr.

 

xxx/ 29.02.2012 a Judec toriei Arad.

 

La data de 13.01.2012 reclamanta formuleaz contesta ie 
împotriva deciziei de impunere nr.XXX0/07.08.2001. contesta ie care este 
respins ca nedepus în termen prin decizia nr.XXX 27.04.2012 a DGFP 
Arad. 

Pârâta a re inut c reclamanta nu a depus în termenul legal de 15 
zile de la comunicare, prev zut de art. 3 din OG 13/2001, contesta ia, c 
aceasta nu a fost depus în termenul legal nici raportat

 

la an. 207 din OG 
92/2003. 

împotriva acestei decizii a formulat contesta ie reclamanta, 
ad ugând îns cererii sale de anulare a deciziei nr.XXX0/07.08.2001 a AFP 
Arad i cereri de anulare a deciziilor emise ulterior acesteia, tar a le 
nominaliza i a Notei de constatare încheiat la data de 11.12.2001-
supliment la procesul verbal de control încheiat la data de 03.07.2001. 

Tribunalul constat c contesta ia reclamantei este neîntemeiat i 
urmeaz a o respinge.

 

Decizia de impunere anual nr. XXX0/07.08.2001, a fost înmânat 
fiului reclamantei care locuie te împreun cu aceasta în localitatea XXX, 
nr. 134, jud. Arad. Potrivit art. 4 din OUG 13/2001 Contesta ia se depune, 
sub sanc iunea dec derii, în termen de 15 zile de la comunicarea actului 
atacat, la organul emitent al acestuia.

 

Comunicarea deciziei contestate s-a efectuat prin înmânarea 
acestuia unuia dintre membrii familiei reclamantei care locuiau cu 
reclamanta, XXX, acesta semnând de primire, la data de 10.12.2001. 
înmânarea deciziei unuia dintre membrii familiei reclamantei, constituie un 
mod legal de comunicare, potrivit art. 92 Cod procedur civil .

 

Mai mult reclamanta prin exercitarea contesta iei împotriva 
procesului verbal de sechestru, în anul 2008, în dosarul nr. XXX/2008 al 
Judec toriei Arad, solu ionat prin sentin a civil nr. XXX/2008 a 
Judec toriei Arad, definitiv prin respingerea recursului prin decizia civil 
nr. xxx/29.01.2009 a Tribunalului Arad, decizie împotriva c reia a exercitat 
i calea de atac a revizuirii în anul 2009. prin depunerea întâmpin rii în 

dosarul nr.XXX/2011 al Judec toriei Arad, în care invoca reaua credin a 
pârâtei care putea s înfiin eze poprirea asupra veniturilor sale sau o alt 
modalitate de executare silit înc de la înfiin area sechestrului în anul 
2008 sau de la emiterea titlurilor executorii", dovede te c acea cuno tin 
de titlurile executorii emise de AFP Arad împotriva sa, i c acestea i-au 
fost comunicate. 
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Ordonan a procurorului de la comunicarea c reia sus ine 
reclamanta c ar curge un alt termen de 30 de zile, prev zut de art. 207 din 
OG 92/2003, a fost comunicat tot lui XXX i nu reclamantei, aceasta 
neavând vreo calitate în dosarul de urm rire penal , la data de 16.12.2011, 
la cererea lui XXX, astfel c nu poate fi considerat ca termen de

 
la care 

reclamanta a luat cuno tin de existen a primului titlu executor emis pe 
numele s u i de la care

 
ar curge termenul de depunere a contesta iei

 
împotriva deciziei de impunere emis

 
în anul 2001 i comunicat

 
in 

acela i an prin XXX. Cât prive te Nota de constatare-supliment al 
procesului verbal de control încheiat la data de 03.07.2001, acesta a fost 
comunicat reprezentantului legal al AF XXX care a fost controlat , XXX, 
i nu a fost contestat la organul fiscal, de i DGFP Arad a solicitat 

reclamantei s indice ce anume contest , aceasta indicând doar Decizia de 
impunere anual nr. XXX0/ 07.08.2001. Nici actele administrativ fiscale 
întocmite ulterior acestei decizii nu au fost contestate de reclamant în 
procedura administrativ i nu au f cut obiectul analizei Deciziei nr. 
XXX/27.04.2012 a DGFP Arad. 

A a fiind, constatând c în mod legal prin decizia nr. 
XXX/27.04.2012 a DGFP Arad s-a respins contesta ia reclamantei 
împotriva Deciziei de impunere anual nr. XXX0/07.08.2001 AFP Arad, ca 
nedepus în termen, c celelalte acte administrativ fiscale, ulterioare i 
neprecizate de reclamant ca i Nota de constatare nu au fost contestate de 
petent la autoritatea fiscal competent , nef când obiectul Deciziei nr. 
XXX/27.04.2012, instan a va respinge ca neîntemeiat contesta ia 
formulat în cauz .

 

Se va constata c pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecat .

 

Pentru aceste motive, 

IN NUMELE LEGII  

HOT R TE:

 

Respinge contesta ia formulat de reclamanta XXX cu domiciliul 
în XXX în contradictoriu cu pârâta Direc ia General a Finan elor Publice 
Arad cu sediul în Arad, XXX, jud. Arad, având ca obiect anularea Deciziei 
nr. XXX/27.04.2012 emis de pârât , prin care s-a respins contesta ia 
reclamantei împotriva deciziei de impunere anual pentru venituri realizate 
pe anul 2000, purtând num rul de înregistrare XXX din 07.08.2000 i a 
actelor administrativ fiscale întocmite ulterior emiterii acestor decizii cât i 
a notei de constatare încheiate la 11.12.2001-supliment la procesul verbal 
de control încheiat la data de 03.07.2001. 

F r cheltuieli de judecat .

 

Definitiv .

 

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. 
Pronun at în edin a public din data de 18.10.2012.
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