
 
     ����

 
 

   
 

1 

 
 
              D  E  C  I  Z  I  A   nr.1542/562/18.06.2014                                                          
                      
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de domnul X, înregistrat� 
la DGRFP Timi�oara sub nr…/01.04.2014  
 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu scrisoarea nr…/27.03.2014 de c�tre Administra�ia jude�ean� a 
finan�elor publice Hunedoara asupra contesta�iei formulat� de domnul X, 
jude�ul Hunedoara, împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.../31.12.2013, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� 
suma de … lei, reprezentând obliga�ii fiscale accesorii calculate asupra 
crean�elor aferente pl��ilor efectuate din fonduri comunitare �i din fonduri de 
cofinan�are. 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
              
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul arat� faptul c�, împotriva 
Proceselor verbale nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012 de constatare a 
neregulilor �i de stabilire a crean�elor bugetare, emise de Agen�ia de pl��i �i 
interven�ie pentru agricultur�, Centrul jude�ean Hunedoara, a formulat 
contesta�ii. 
            Intrucât au fost respinse, s-a adresat cu plângere la Tribunalul 
Hunedoara, formându-se dosarul civil nr.../2013. 
            Instan�a a dispus suspendarea judec�rii cauzei în baza art.244 pct.2 
Cod procedur� civil�, pân� la finalizarea cerecet�rilor penale efectuate de 
Parchetul de pe lâng� Tribunalul Hunedoara. 
           Procesele verbale nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012 de constatare a 
neregulilor �i de stabilire a crean�elor bugetare sunt în cercetare la Parchetul 
de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, documente asupra c�rora se cerceteaz� 
falsul �i abuzul conform prevederilor art.297 �i art.321 Cod penal.   
            De asemenea, contestatorul solicit� ca pân� la pronun�area unei 
hot�râri definitive asupra sumelor imputate prin cele dou� procese verbale, s� 
se dispun� suspendarea de la executare.  
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        II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, în temeiul art.88 lit.c �i 
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au 
procedat la calcularea obliga�iilor fiscale accesorii în sum� de … lei, datorate 
asupra crean�elor aferente pl��ilor efectuate din fonduri comunitare �i din 
fonduri de cofinan�are.  
    
       III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative în 
raport cu perioada în cauz�, se re�in urm�toarele: 
         
       A. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� regional� a 
finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor se 
poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei, în condi�iile în care 
solu�ionarea cauzei depinde de existen�a unui drept care face obiectul unei alte 
judec��i. 
           In fapt, obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … lei, au fost calculate 
prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, asupra crean�elor 
aferente pl��ilor efectuate din fonduri comunitare �i din fonduri de 
cofinan�are, debite  individualizate ca sum� de plat� prin Procesele verbale 
nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012 de constatare a neregulilor �i de stabilire 
a crean�elor bugetare, emise de Agen�ia de pl��i �i interven�ie pentru 
agricultur�, Centrul jude�ean Hunedoara.        

              Prin contesta�ia formulat�, contestatorul arat� c� a formulat contesta�ii 
împotriva Proceselor verbale nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012, contesta�ii 
care au respinse de c�tre APIA, Centrul jude�ean Hunedoara.                     
            De asemenea, contestatorul sus�ine c� s-a adresat cu plângere la 
Tribunalul Hunedoara, solicitând a se constata falsul �i abuzul în Procesele 
verbale nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012 
            In �edin�a public� din data de 06 decembrie 2013, în Dosar nr…/2013 
a Tribunalului Hunedoara, s-a hot�rât suspendarea judec�rii cauzei în baza 
art.244 pct.2 Cod procedur� civil�. 
            Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� pân� la emiterea 
unei solu�ii definitive �i irevocabile de c�tre instan�a de judecat� cu privire la 
contesta�iile formulate împotriva Proceselor verbale nr…/24.02.2012 �i 
nr…/14.12.2012 de constatare a neregulilor �i de stabilire a crean�elor 
bugetare, DGRFP Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor are 
posibilitatea legal� de a suspenda solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulat� 
împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.../31.12.2013, 
emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� suma de … lei, reprezentând 
obliga�ii fiscale accesorii calculate asupra crean�elor aferente pl��ilor efectuate 
din fonduri comunitare �i din fonduri de cofinan�are. 
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            In drept, prevederile art.214 alin.1 lit.b din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz�: 
          “Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
      (1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
    […] b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a sau 
inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. […]” 
            Având în vedere cele re�inute, dispozi�iile legale mai sus invocate �i 
întrucât suma contestat� reprezint� obliga�ii fiscale accesorii aferente unor 
obliga�ii fiscale principale ce face obiectul unor contestatii aflate pe rolul 
instan�ei de judecat�, se va suspenda solu�ionarea contesta�iei, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� în conformitate cu cele precizate în 
prevederile art.214 alin.3 OG nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
        “Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
       (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea sau, dup� caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de solu�ionare competent potrivit alin. (2), indiferent dac� motivul 
care a determinat suspendarea a încetat sau nu.”, 
în func�ie de solu�ia pronun�at� de instan�a de judecat�, cu caracter definitiv �i 
irevocabil. 
         
        B. Referitor la solicitarea domnului X de suspendare  a execut�rii 
crean�elor aferente pl��ilor efectuate din fonduri comunitare �i din fonduri de 
cofinan�are, stabilite prin Procesele verbale nr…/24.02.2012 �i 
nr…/14.12.2012 de constatare a neregulilor �i de stabilire a crean�elor 
bugetare, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� regional� a 
finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor se 
poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care, 
suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal nu se afl� în competen�a sa 
material� de solu�ionare. 
           In fapt, prin contesta�ia formulat�, contestatorul a solicitat ca pân� la 
pronun�area unei hot�râri definitive asupra sumelor imputate prin Procesele 
verbale nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012, s� se dispun� suspendarea de la 
executare. 
           In drept, potrivit prevederilor art.215 alin.(1) �i (2) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
      “ Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
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    (1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� 
executarea actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, 
în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, dac� se depune o 
cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul 
cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o cau�iune de pân� la 2.000 
lei.” 
          Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) �i (2) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
    “Suspendarea execut�rii actului 
    (1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube iminente, 
dup� sesizarea, în condi�iile art.7, a autorit��ii publice care a emis actul sau a 
autorit��ii ierarhic superioare, persoana v�t�mat� poate s� cear� instan�ei 
competente s� dispun� suspendarea execut�rii actului administrativ unilateral 
pân� la pronun�area instan�ei de fond. În cazul în care persoana v�t�mat� nu 
introduce ac�iunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea 
înceteaz� de drept �i f�r� nicio formalitate. 
    (2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de urgen�� �i cu 
prec�dere, cu citarea p�r�ilor.” 
          Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, cererea domnului X de 
suspendare a execut�rii crean�elor aferente pl��ilor efectuate din fonduri 
comunitare �i din fonduri de cofinan�are, stabilite prin Procesele verbale 
nr…/24.02.2012 �i nr…/14.12.2012 de constatare a neregulilor �i de stabilire a 
crean�elor bugetare, intr� sub inciden�a prevederilor Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, motiv 
pentru care DGRFP Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor nu 
se poate investi cu solu�ionarea cererii, neavând competen�a material� de a se 
pronun�a, aceasta apar�inând instan�ei judec�tore�ti. 
 
            Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.215 �i art.216 alin.(4) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative 
fiscale, în baza referatului nr.                                             , se  
 
                                                       DECIDE: 
 
    1. Suspendarea  solu�ion�rii contesta�iei formulat� de domnul X, împotriva 
Deciziei referitoare la bliga�iile de plat� accesorii nr.../31.12.2013, emis� de 
c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� suma de … lei, reprezentând obliga�ii 
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fiscale accesorii calculate asupra crean�elor aferente pl��ilor efectuate din 
fonduri comunitare �i din fonduri de cofinan�are, pân� la pronun�area unei 
solu�ii definitive �i irevocabile în contesta�iile aflate pe rolul instan�ei de 
judecat�, procedura administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor re�inute. 
    2. Constatarea necompetentei materiale a DGRFP Timi�oara prin Serviciul 
de solu�ionare a contesta�iilor privind solu�ionarea cererii de suspendare a 
execut�rii crean�elor aferente pl��ilor efectuate din fonduri comunitare �i din 
fonduri de cofinan�are, stabilite prin Procesele verbale nr…/24.02.2012 �i 
nr…/14.12.2012 de constatare a neregulilor �i de stabilire a crean�elor 
bugetare. 
 
            Prezenta decizie se comunic� la: 

      - domnul X   
                - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara.       
                        

           Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 
fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 

                                      

 
                                    DIRECTOR GENERAL, 

                                          
 
 
 


