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DECIZIA NR. 192 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 
 

            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, a 
fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X , prin 
adresa nr. X, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Hunedoara, sub nr. X , asupra contesta�iei formulat� de dl. X  din X , 
cu domiciliul în X , jude�ul Hunedoara, cu sediu procesual ales în X , 
împotriva Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule 
nr. X  emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X ,  
referitor la suma de X  lei reprezentând tax� de poluare pentru 
autovehicule. 
 
          De asemenea petentul solicit� anularea chitan�ei X  �i 
restituirea sumei de X  lei, plus rata dobânzii de la momentul 
perceperii taxei �i pân� la momentul restituirii.  
 
           Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia nr. X  
a fost comunicat� c�tre petent, în data de X , conform semn�turii de pe 
exemplarul decizei, anexat� în copie la dosarul contesta�iei.  
           Contesta�ia formulat� de dl. X  din X , a fost depus� la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X , fiind înregistrat� sub 
nr. X .  
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
HUNEDOARA este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 
 
           I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X  din X , solicit� anularea 
deciziei de calcul al taxei pe poluare nr. X  �i restituirea sumei de X  lei, 
achitat� la Trezoreria municipiului X  cu chitan�a X  / X , cu titlu de tax� 
de poluare. 
           Petentul apreciez� obligarea la plata taxei speciale pentru 
autoturisme  �i  autovehicule ca fiind nelegal�,  în condi�iile în care are 
o baza ilegal� �i discriminatorie fa�� de legisla�ia comunitar�.  
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  II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului X , au consemnat urm�toarele: 

   Urmare cererii contribuabilului, înregistrat� la organul fiscal sub 
nr. X din data de X , prin care s-a solicitat calcularea taxei pe poluare 
pentru autovehicule în vederea efectu�rii primei înmatricul�ri în 
România a autovehiculului marca X ,  s-a emis Decizia de calcul al 
taxei de poluare pentru autovehicule nr. X , prin care s-a stabilit o tax� 
de poluare în sum� de X  lei. 

 

    III. Luând în considerare motivele invocate de contestator, 
documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative aplicabile, se retin urmatoarele : 

    Dl. X , are domiciliul în X ,jude�ul Hunedoara, cu domiciliul 
procesual ales în X , având CNP X. 
 
           Referitor la încadrarea juridic� a cererii formulate de c�tre dl. 
X , petentul a în�eles s� formuleze o Plângere prealabil� . In spe��, 
trebuie f�cut� distinc�ie între cele dou� capete de cerere, astfel: 
- anularea Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr. X , prin care s-a stabilit o tax� de poluare în sum� de 
X  lei;  
- anularea chitan�ei X  �i restituirea sumei de X  lei, plus rata 
dobânzii de la momentul perceperii taxei �i pân� la momentul 
restituirii.  
 
          III.1. Referitor la cap�tul de cerere privind anularea Deciziei 
de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. X , prin care 
s-a stabilit o tax� de poluare în sum� de X  lei; 
     
       În drept, Plângerea prealabil� a fost formulat� în temeiul 
dispozi�iilor art. 7 din Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului 
administrativ.  
“CAP. 2 Procedura de solu�ionare a cererilor în contenciosul 
administrativ 
 ART. 7*)   Procedura prealabil� 
    (1) Înainte de a se adresa instan�ei de contencios administrativ 
competente, persoana care se consider� v�t�mat� într-un drept al 
s�u ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual 
trebuie s� solicite autorit��ii publice emitente sau autorit��ii 
ierarhic superioare, dac� aceasta exist�, în termen de 30 de zile de 
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la data comunic�rii actului, revocarea, în tot sau în parte, a 
acestuia. 
    (1^1) În cazul actului administrativ normativ, plângerea 
prealabil� poate fi formulat� oricând. 
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile �i în ipoteza în care legea 
special� prevede o procedur� administrativ-jurisdic�ional�, iar 
partea nu a optat pentru aceasta. 
    (3) Este îndrept��it� s� introduc� plângere prealabil� �i 
persoana v�t�mat� într-un drept al s�u sau într-un interes legitim, 
printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui 
subiect de drept, din momentul în care a luat cuno�tin��, pe orice 
cale, de existen�a acestuia, în limitele termenului de 6 luni 
prev�zut la alin. (7). 
    (4) Plângerea prealabil�, formulat� potrivit prevederilor alin. (1), 
se solu�ioneaz� în termenul prev�zut la art. 2 alin. (1) lit. g).” 
 
           Astfel, pentru cap�tul de cerere privind anularea Deciziei de 
calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. X , prin care s-a 
stabilit o tax� de poluare în sum� de X  lei, sunt aplicabile dispozi�iile 
TITLUL IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale, CAPITOLUL I - Dreptul la contesta�ie, art.205 
alin.(1), art.206 alin.(2) �i CAPITOLUL II - Competen�a de solu�ionare a 
contesta�iilor. Decizia de solu�ionare, art. 209 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�,cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
 “ART. 205 Posibilitatea de contestare 
    (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. 
Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� 
dreptul la ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale 
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în 
condi�iile legii. 
 ART. 206 Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile 
stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în 
actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva 
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 
ART. 209*) Organul competent 
    (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în conformitate cu 
legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii 
fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, se solu�ioneaz� de 
c�tre: 
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    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din 
cadrul direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a 
municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au 
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca 
obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale 
acestora, precum �i m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în 
cuantum de pân� la 3 milioane lei;”, 
 
coroborate cu preciz�rile ORDINUL MINISTERUL ECONOMIEI �I 
FINAN�ELOR Nr. 986 din 30 iunie 2008 pentru aprobarea procedurii 
privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, la anexa 4 se 
prevede: 
 „ANEXA 4 
 ...Prezenta decizie reprezint� titlu de crean�� �i constituie 
în�tiin�are de plat� conform legii. 
    Prezenta decizie poate fi contestat� în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, sub sanc�iunea dec�derii, potrivit art. 207 alin. 
(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din 
acela�i act normativ.” 
 
           Întrucât Decizia de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr. X  cuprinde men�iunea c�: 
„Prezenta decizie poate fi contestat� în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, sub sanc�iunea dec�derii, potrivit art. 207 alin. (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, la organul fiscal 
competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acela�i act normativ”, în spe�� 
nu sunt incidente dispozi�iile cu privire la c�ile de atac pe procedura 
contenciosului administrativ, drept urmare Plângerea prealabil� 
trebuie privit� ca fiind Contesta�ie împotriva titlului de crean��, 
respectiv împotriva Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr. X , în condi�iile prev�zute de dispozi�iile art. 205 �i 
urm�toarele din Codul de procedur� fiscal�. 
             Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art. 205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei pentru cap�tul de cerere privind 
anularea Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule 
nr. X . 
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    Cauza supus� solu�ion�rii o constituie legalitatea Deciziei 
de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. X  emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X , referitor la 
suma de X  lei reprezentând tax� de poluare pentru autovehicule. 

    În fapt, la data de X , dl. X  din X  a solicitat prin cererea 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X  sub nr. 
X, în vederea efectu�rii primei înmatricul�ri în România, stabilirea taxei 
pe poluare pentru autovehiculul marca X  tip X , Categ_auto X, norma 
de poluare X, num�r de identificare X,   serie carte auto X, anexând la 
cerere documentele necesare pentru efectuarea calculului. 

 Prin urmare, organul fiscal din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului X , a stabilit taxa pe poluare pentru autovehiculul 
marca X , în baza documenta�iei depuse de contribuabil �i a 
elementelor de calcul prev�zute de Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr. 7 / 2009 privind modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
50 / 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
emi�ând Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. X 
, prin care a fost stabilit� taxa de poluare în sum� de X  lei. 

  În drept, spe�ei supuse solu�ion�rii îi sunt aplicabile prevederile 
art.4 lit.a �i art.5 alin.1 - 3 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
50 / 21.04.2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 
unde se precizeaz� c�: 

“Art. 4 Obliga�ia de plat� a taxei intervine: 

a) cu ocazia primei înmatricul�ri a unui autovehicul în 
România; [...].” 

Art. 5 “(1) Taxa se calculeaz� de autoritatea fiscal� 
competent. 

(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizic� sau persoana 
juridic�, denumite în continuare contribuabil, care inten�ioneaz� 
sa efectueze înmatricularea autovehiculului va depune 
documentele din care rezult� elementele de calcul al taxei, 
prev�zute în normele metodologice de aplicare a prezentei 
ordonan�e de urgen��. 

(3) Valoarea în lei a taxei se determin� pe baza cursului de 
schimb valutar stabilit în prima zi lucr�toare a lunii octombrie din 
anul precedent �i publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” 
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  Întrucât dl. X  din X  a achizi�ionat un autovehicul marca X , pe 
care a dorit s� îl înmatriculeze în România, iar legisla�ia fiscal� prevede 
în mod expres plata taxei pe poluare cu ocazia primei înmatricul�ri în 
România, rezult� c� aceasta este, în mod legal, datorat� de c�tre 
petent. 

  În ceea ce prive�te cuantumul taxei pe poluare calculat� în 
sarcina contribuabilului, se re�ine c� aceasta a fost stabilit� în baza 
documentelor depuse de c�tre petent din care rezult� caracteristicile 
autoturismului, precum �i a elementelor de calcul prev�zute de 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 7 / 2009 privind modificarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50 / 2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule, organele fiscale procedând la 
calcularea taxei pe poluare, mai precis conform anexelor 1,2 �i 3 din 
ordonan��. 

  Se re�ine c�, petentul nu contest� ca fiind eronat calculul taxei 
stabilit de organul fiscal, ci doar c� taxa este perceput� ilegal �i 
discriminatoriu. 

  Motiva�iile petentului c� taxa este neconform� cu prevederile 
legale �i contravine în mod flagrant  cu dou� tratate europene, nu pot 
fi luate în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, în 
condi�iile în care instituirea taxei pe poluare reprezint� op�iunea 
legiuitorului na�ional, iar organele fiscale sunt obligate s� respecte 
prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora: 
Art.1 “(1)Prezentul cod reglementeaz� drepturile �i obliga�iile 
p�r�ilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea 
impozitelor �i taxelor datorate bugetului de stat �i bugetelor 
locale, prev�zute de Codul fiscal. […] 
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
sume datorate bugetului general consolidat se în�elege ansamblul 
activit��ilor desf��urate de organele fiscale în leg�tur� cu: 
a) înregistrarea fiscal�; 
b) declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea impozitelor, 
taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat; 
c) solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor administrative 
fiscale.” 
Art.5 “Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile 
legisla�iei fiscale pe teritoriul României, urm�rind stabilirea 
corect� a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidate.” 
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Art.13 “Interpretarea reglement�rilor fiscale trebuie s� respecte 
voin�a legiuitorului a�a cum este exprimat� în lege.”           

  Fa�� de cele prezentate, reiese c� organele fiscale teritoriale nu 
au competen�a material� de a se pronun�a asupra unui act normativ 
emis de guvern, în spe�� Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.7 / 
2009, ci au obliga�ia de a aplica întocmai prevederile legale. 

  Ca urmare, la stabilirea sumei de plat�, organul fiscal a aplicat 
întocmai prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 7 / 2009 
privind modificarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50 / 2008 
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilind taxa în 
func�ie de documentele anexate de petent la cererea pentru stabilirea 
cuantumului taxei datorate.                                                             

  În consecin��, se constat� c�, organele fiscale au procedat, în 
mod legal, la stabilirea taxei pe poluare, urmând a se respinge, ca 
neîntemeiat�, pentru cap�tul de cerere referitor la contesta�ia 
împotriva Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr. X  emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului X , referitor la suma de X  lei reprezentând tax� de poluare 
pentru autovehicule. 
 
          III.2. Referitor la capetele de cerere privind anularea 
chitan�ei X  �i restituirea sumei de X  lei, plus rata dobânzii de la 
momentul perceperii taxei �i pân� la momentul restituirii, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara, prin 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�� de a 
solu�iona aceste capete de cerere. 
 
 
             În fapt, prin chitan�a X  / X  petentul a achitat la Trezoreria 
municipiului X , suma de X  lei cu titlu de tax� de poluare, taxa de 
poulare stabilit� prin Decizia de calcul al taxei de poluare pentru 
autovehicule nr. X . 
             Asfel, prin chitan�a X  / X , emis� de Trezoreria municipiului X , 
nu se stabilesc impozite �i taxe, ci se face dovada achit�rii de c�tre 
contribuabil a unei taxe stabilite de organele fiscale. 
 
             În drept, Plângerea prealabil� a fost formulat� în temeiul 
dispozi�iilor art. 7 din Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului 
administrativ.  
 
“CAP. 2 Procedura de solu�ionare a cererilor în contenciosul 
administrativ 
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 ART. 7*)   Procedura prealabil� 
 
    (1) Înainte de a se adresa instan�ei de contencios administrativ 
competente, persoana care se consider� v�t�mat� într-un drept al 
s�u ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual 
trebuie s� solicite autorit��ii publice emitente sau autorit��ii 
ierarhic superioare, dac� aceasta exist�, în termen de 30 de zile de 
la data comunic�rii actului, revocarea, în tot sau în parte, a 
acestuia. 
 
    (1^1) În cazul actului administrativ normativ, plângerea 
prealabil� poate fi formulat� oricând. 
 
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile �i în ipoteza în care legea 
special� prevede o procedur� administrativ-jurisdic�ional�, iar 
partea nu a optat pentru aceasta. 
 
    (3) Este îndrept��it� s� introduc� plângere prealabil� �i 
persoana v�t�mat� într-un drept al s�u sau într-un interes legitim, 
printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui 
subiect de drept, din momentul în care a luat cuno�tin��, pe orice 
cale, de existen�a acestuia, în limitele termenului de 6 luni 
prev�zut la alin. (7). 
    (4) Plângerea prealabil�, formulat� potrivit prevederilor alin. (1), 
se solu�ioneaz� în termenul prev�zut la art. 2 alin. (1) lit. g).” 
 
           Astfel, pentru cap�tul de cerere privind anularea chitan�ei X  
�i restituirea sumei de X  lei, plus rata dobânzii de la momentul 
perceperii taxei �i pân� la momentul restituirii, sunt aplicabile 
dispozi�iile TITLUL IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva 
actelor administrative fiscale, CAPITOLUL II - Competen�a de 
solu�ionare a contesta�iilor. Decizia de solu�ionare, art. 209 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
 
“ART. 209*) Organul competent 
    (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
            În consecin�� se re�ine ca solu�ionarea contesta�iei pentru 
aceste capete de cerere intr� în competen�a organului fiscal emitent al 
actului administrativ contestat, în conformitate cu prevederile art. 209 
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alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.             
             
 
          Având în vedere cele prezentate mai sus, D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor nu are 
competen�� material� de a solu�iona contesta�ia pentru aceste 
capete de cerere privind anularea chitan�ei X  / X  �i restituirea 
sumei de X  lei, plus rata dobânzii de la momentul perceperii taxei 
�i pân� la momentul restituirii, motiv pentru care urmeaz� a se 
declina competen�a în favoarea Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului X .  

 

 

Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei Guvernului nr. 92 
din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  

 

D E C I D E : 

 

Art. 1 - Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� 
de dl. X  din X , pentru cap�tul de cerere privind Decizia de calcul 
al taxei de poluare pentru autovehicule nr. X  emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului X , referitor la 
suma de X  lei reprezentând tax� de poluare pentru autovehicule.                                                                                             
 
 
 
         Art. 2 - Declinarea competen�ei de solu�ionare a contesta�iei 
formulat� de dl. X  din X  pentru capetele de cerere privind 
anularea chitan�ei X / X  �i restituirea sumei de X  lei, plus rata 
dobânzii de la momentul perceperii taxei �i pân� la momentul 
restituirii, în favoarea Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului X . 
 
 
 
                   Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 
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Director Executiv                                                         


