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D E C I Z I A  Nr.17 
                         din 17 februarie 2012 
 
    
 Privind solutionarea contestatiei formulata de catre x,  cu domiciliul fiscal în 
localitatea x, judetul Salaj, înregistrata la D.G.F.P. Salaj  sub nr. x din x. 
 Directia Generala a Finantelor Publice Salaj a fost înstiintata de catre 
Administratia Finantelor Publice a comunei Nusfalău prin adresa nr. x din 07.02.2011 
cu privire la contestatia formulata de x împotriva titlului executoriu nr. x din data de x. 
 Contestatia a fost înregistrata la Administratia Finantelor Publice a comunei 
Nusfalău sub numarul x din x si  semnata de catre dl x. 
 Obiectul contestatiei îl reprezinta titlul executoriu nr. x din data de x emis în 
cadrul procedurii de executare silită pentru suma de x lei suma ce reprezintă dobânzi 
si penalităti de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare,  D.G.F.P. Salaj este investita sa 
se pronunte asupra cauzei. 
 I. Dl x formuleaza contestatie împotriva titlului executoriu nr. x emis de catre 
Administratia Finantelor Publice a comunei Nusfalău la data de x si face următoarele 
precizări în legătură cu acesta: 
 Conform Deciziei de impunere si raportului de inspectie fiscală nr. x din data 
de x a avut obligatia să depună decontul de tva pentru trimestrul II 2010 cu 
regularizări. 
 In data de x s-a prezentat la AFP Nusfalău cu decontul de tva cu regularizări 
unde a primit număr de înregistrare x după care decontul a fost restituit si numărul de 
înregistrare anulat pe motiv că nu apărea ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. 
 La discutia finală i s-a spus că o să fie înregistrat în vectorul fiscal pe baza 
raportului de inspectie fiscală. 
 In sustinerea celor arătate depune în copie următoarele documente: 

- decizia de impunere x; 
- decontul pentru perioada aprilie-iunie 2010; 
- titlul executoriu; 
- chitanta cu dovada plătii TVA. 
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Prin contestatie  x solicită anularea titlului executoriu nr. x si a sumei înscrisă 
în acesta pentru motivul că, penalitătile si dobânzile nu sunt întemeiate. 
 II. Din Titlul executoriu nr. xemis de Administratia Finantelor Publice a comunei 
Nusfalău la data de x se retin urmatoarele: 
 Natura obligatiei: 
 Dobânzi si penalităti de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată 
individualizată prin x. nr. x din data de x; 
 Termen de plată: x; 
 Cuantumul sumei:x lei. 
 Dobânzi si penalităti de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată 
individualizată prin x. nr. x din data de x; 
 Termen de plată: x; 
 Cuantumul sumei:x lei. 
 „Intrucât a expirat scadenta /termenul de plată a obligatiilor fiscale înscrise în 
document, prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată a fost emis prezentul 
înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 141 din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. 
 Impotriva  prezentului înscris se poate introduce c ontestatie la instanta 
judec ătoreasc ă competent ă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare l a 
cunostint ă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din O rdonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă, cu 
modific ările si complet ările ulterioare .”  

III. Din documentele existente la dosarul cauzei, având în vedere motivele 
prezentate de catre contribuabil precum si actele normative în vigoare la data 
contestării Titlului executoriu nr. x emis de către Administratia Finantelor Publice a 
comunei Nusfalău la data de x se retin următoarele: 

Cauza supus ă solution ării este dac ă Directia General ă a Finantelor 
Publice a judetului S ălaj se poate investi cu analiza pe fond a cauzei în  
conditiile în care contestatia nu se îndreapt ă împotriva unor acte administrative 
susceptibile a fi contestate în procedura administr ativă potrivit prevederilor 
Ordonantei Guvernului 92/2003 privind Codul de proc edur ă fiscal ă, republicat ă, 
cu modific ările si complet ările ulterioare în vigoare la fata formul ării 
contestatiei. 
 In fapt x cu domiciliul fiscal în localitatea x, judetul Salaj, prin contestatia 
înregistrată la DGFP Sălaj sub nrx din data de x contestă titlul executoriu nr. x din 
data de x emis de către AFP Nusfalău, în cadrul procedurii de executare silită,  pentru 
suma de xlei,  suma ce reprezintă dobânzi si penalităti de întârziere aferente taxei pe 
valoarea adăugată. 

Urmare analizei dosarului contestatiei DGFP Sălaj, prin compartimentul de 
solutionare a contestatiei a constatat că, contestatia formulată de către x se îndreaptă 
împotriva titlului executoriu nr. x din data de x emis de către AFP Nusfalău, în cadrul 
procedurii de executare silită, dosar de executare nr. x, solutionarea contestatiei 
întrând sub incidenta art. 172 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, asa cum este 
înscris si în titlul executoriu nr. x emis de către Administratia Finantelor Publice a 
comunei Nusfalău la data de x. 
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Avănd în vedere prevederile legale citate cu adresa nr.x din data de x DGFP 
Sălaj a înaintat dosarul contestatiei Judecătoriei Simleu Silvaniei, instantă 
competentă să solutioneze contestatia la executare silită formulată de către xală 
împotriva titlului executoriu nr. x din data x emis de către AFP Nusfalău. 

La data de x cu adresa înregistrată sub nr. x, înregistrată la DGFP Sălaj sub 
nr.x, Judecătoria Simleu Silvaniei restituie contestatia formulată de către x împotriva 
titlului executoriu nr. x din data de x emis de către AFP Nusfalău „având în vedere că 
acesta nu s-a adresat instantei, ci a formulat o contestatie administrativă adresată 
organului fiscal emitent conform disp. Art.205 si următoarele din OG nr. 92/2003”. 

In drept cauzei îi sunt aplicabile prevederile art. 141 coroborate cu prevederile 
art.172 din O.G. 92/203 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care prevede: 

“Titlul executoriu şi condi ţiile pentru începerea execut ării silite 
(1) Executarea silit ă a crean ţelor fiscale se efectueaz ă în temeiul unui titlu 

executoriu emis potrivit prevederilor prezentului c od de c ătre organul de 
executare competent în a c ărui raz ă teritorial ă îşi are domiciliul fiscal debitorul 
sau al unui înscris care, potrivit legii, constitui e titlu executoriu. 

(1^1) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de  organul de executare 
prev ăzut la alin. (1) se înscriu toate crean ţele fiscale neachitate la scaden ţă, 
reprezentând impozite, taxe, contribu ţii şi alte venituri ale bugetului general 
consolidat, precum şi accesoriile aferente acestora, stabilite în condi ţiile legii .” 

“ART. 172 
Contesta ţia la executare silit ă 
(1) Persoanele interesate pot face contesta ţie împotriva oric ărui act de 

executare efectuat cu înc ălcarea prevederilor prezentului cod de c ătre organele 
de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuz ă să îndeplineasc ă 
un act de executare în condi ţiile legii. 

(2) Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin ordonanţă 
preşedinţială prevăzute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă nu sunt 
aplicabile. 

(3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a 
fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o 
instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui 
nu există o altă procedură prevăzută de lege. 

(4) Contesta ţia se introduce la instan ţa judec ătoreasc ă competent ă şi se 
judec ă în procedur ă de urgen ţă.” 

Se retine astfel că, întrucât contestatia a fost formulată împotriva unui act de 
executare silită, Titlul executoriu nr. x din data de x emis de către AFP Nusfalău, în 
cadrul procedurii de executare silită, dosar de executare nr. x competenta de 
solutionare a contestatiei apartine instantei judecătoresti competente, asa cum se 
precizează expres la art. 172 alin.(4) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

De asemenea pct. 5.1. din OMFP nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, (în vigoare la data formulării contestatiei) se 
precizează: 

“Actele administrative fiscale care intr ă în competen ţa de solu ţionare a 
organelor specializate prev ăzute la art 178 alin. (1) (devenit 209 alin.(1) ) d in 



 
         

 
 

 Elaborat de: Compartiment solutionare contestatii, 
Decizie 

17.02.2012 
4/4 

 

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Salaj 

Codul de procedur ă fiscal ă, republicat, sunt cele prev ăzute expres şi limitativ 
de lege .” astfel încât Directia Generală a Finantelor Publice a judetului Sălaj nu are 
competenta legală si materială de solutionare a contestatiei formulată împotriva 
Titlului executoriu nr. xdin data de x emis de către AFP Nusfalău, în cadrul procedurii 
de executare silită motiv pentru care contestatia urmează a fi respinsă ca 
inadmisibilă.  
 Pentru considerentele arãtate, în temeiul Ordonantei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile si completãrile 
ulterioare si al OMFP nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, se 
 
 
          D E C I D E: 
 
 
  
 1.Respinge ca inadmisibilă contestatia formulatã de cãtre x prin care solicită 
anularea titlului executoriu nr. x emis de catre Administratia Finantelor Publice a 
comunei Nusfalău la data de x în cadrul procedurii de executare silită. 
 2.Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la 
comunicare. 
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