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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE  
Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice                         
a jude�ului …                                             

DECIZIA NR. 22 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
             
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., a fost 
sesizat� cu adresa nr..../...2009, de c�tre Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului ..., asupra contesta�iei formulat� de domnul X, 
cu domiciliul în ..., str…., nr…., jude�ul ..., referitoare la DECIZIA DE 
IMPUNERE privind veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2008 nr..../...2008 emis� de 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., privind suma de ... 
lei reprezentând impozit datorat. 
        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�. 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 
�i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului ... este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, domnul X din ..., solicit� anularea deciziei 
contestate ca fiind netemeinic� �i nelegal�, sus�inând 
urm�toarele: 
        In urma unei execut�ri silite imobiliare, contestat� la Judec�toria 
..., s-a emis actul de adjudecare în favoarea doamnei P, în data de 
...2008.  
        Impotriva formelor de executare silit�, inclusiv împotriva actului 
de adjudecare, se afl� pe rolul Judec�toriei ..., contesta�ii la 
executare, înregistrate sub nr..../.../2008, nr..../.../2008 �i .../.../2009, 
înaintate atât de petent, cât �i de cel�lalt coproprietar M.  
        Neexistând înc� o solu�ie definitiv� �i irevocabil� asupra 
execut�rii silite, nu exist� înc� un titlu valabil de transfer de 
proprietate de la petent �i cel�lalt coproprietar la adjudecatar�, atâta 
timp cât actul de adjudecare este contestat �i în curs de solu�ionare 
la Judec�toria ....  
        A�a cum rezult� de pe �tampila plicului cu care s-a comunicat 
decizia de impunere, contestatorul a primit-o în data de 29.12.2008.         
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        La AFP ..., petentul constat� faptul c�, impozitul la care f�cea 
referire decizia, a fost pl�tit înc� din data de ...2008, de o alt� 
persoan� în numele s�u �i copia deciziei de impunere fiind semnat� 
de doamna P.  
        Concluzionând, contestatorul sus�ine faptul c�, sunt nelegalit��i 
crase care au inciden�� �i cu sfera penalului atât în ceea ce o 
prive�te pe doamna P, dar �i neglijen�e sau atitudini de rea-credin�� 
din partea func�ionarilor AFP ..., care au instrumentat toate aceste 
acte.  
 
     II. Organele fiscale ale Administra�iei finan�elor publice a 
municipiului ..., au consemnat urm�toarele: 
       Obliga�iile fiscale statutate prin Decizia de impunere privind 
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 
personal nr..../...2008, au fost stabilite la cererea adjudecatarei 
doamna P. 
       Actul care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
nr..../...2008, a fost  actul de adjudecare din data de 24.12.2008 emis 
pentru dosarul execu�ional nr…. /2008, urmare procesului verbal de 
licita�ie încheiat în data de 28.11.2008, conform art.401 din Codul 
Civil  
       In ceea ce prive�te obliga�ia de plat�, conform art.25 lit.e din 
Hot�rârea Guvernului nr.1050/20.07.04 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, debitori pot deveni �i alte persoane în 
condi�iile legii.  
         Concluzionând, organele fiscale consider� c� întocmirea 
Deciziei de impunere privind veniturile din transferul propriet��ilor 
imobiliare din patrimoniul personal nr..../...2008, este argumentat� 
legal conform prevederilor Ordonan�ei Guvernului  nr.92/2003, 
republicata privind Codul de procedur� fiscal� �i a prevederilor 
Codului Civil.  
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului fiscal, motivele 
invocate de contestator, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele:  
                     
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului ... se poate investi cu solu�ionarea 
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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, în Dosarul execu�ional nr…./2008, urmare cererii de 
executare silit� formulat� de creditorul I împotriva debitorului X, la 
data de 28 noiembrie 2008 s-a încheiat procesul – verbal de licita�ie 
privind imobilul situat în ..., str…., nr…., jude�ul .... 
        Prin contesta�ie, petentul sus�ine c� este proprietar în cota de ½ 
parte în indiviziune cu fratele s�u M, care de�ine cealalt� cot� de ½ 
parte, asupra imobilului situat în ..., str. … nr. … .  
        La data de 24 decembrie 2008 s-a încheiat Actul de Adjudecare, 
prin care imobilul care a f�cut obiectul execut�rii silite a fost 
adjudecat de c�tre doamna P.   
        Cu cererea înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului ... sub nr..../...2008, doamna P, solicit� calcularea 
impozitului aferent veniturilor din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal. 
        Urmare cererii adjudecatarei P, organele fiscale au procedat la 
emiterea Deciziei de impunere privind veniturile din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal nr..../...2008, prin 
care a fost stabilit în sarcina contestatorului, un impozit în sum� de ... 
lei.  
         Impozitul în sum� de ... lei, aferent veniturilor din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, a fost achitat de 
c�tre adjudecatara P la data de 24.12.2008, la aceea�i dat� fiindu-i 
comunicat� �i decizia de impunere. 
         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 actul de adjudecare, respectiv transferul 
dreptului de proprietate asupra imobilului în cauz� de c�tre 
adjudecatara P, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... 
are posibilitatea legal� de a suspenda solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE privind veniturile din 
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal 
nr..../...2008. 
         In drept, art.214 alin.1 lit.b din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
precizeaz�: 
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   “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 �i întrucât suma contestat� 
reprezint� un impozit aferent veniturilor ob�inute din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, proprietate 
imobiliar� ce face obiectul unui litigiu aflat 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 Ordonan�a Guvernului 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.   
 
 
           Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.4 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                                DECIDE: 
 
         Suspendarea  solu�ion�rii cauzei pân� la pronun�area unei 
solu�ii definitive �i irevocabile, procedura administrativ� urmând a fi 
reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în 
condi�iile legii, conform celor re�inute. 


