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DECIZIA NR.  

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl.  
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice  

 
 
 
  
 Obiectul contestaŃiei îl reprezintă suma de lei  stabilită prin Decizia de calcul 
al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă de AdministraŃia FinanŃelor 
Publice a oraşului. 
  
 Împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., dl., 
formulează şi depune contestaŃie la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-
Severin, înregistrată sub nr., solicitând restituirea sumei plătite cu titlu de taxa pe 
poluare precum şi a dobânzilor aferente calculate conform art.124 din Codul de 
procedură fiscală. 
 Constatând că, în speŃă, sunt îndeplinite dispoziŃiile art.209 (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-Severin 
prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, este legal investită să analizeze 
contestaŃia formulată.  
 
 Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 
Publice prin Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii se poate investi cu 
solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care contestatorul nu a 
respectat termenul legal de exercitare a c ăii administrative de atac. 
 
 În fapt,  Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. a fost 
emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a oraşului . Aceasta a fost înaintată 
contestatorului, care sub semnătură a confirmat primirea Deciziei de calcul al taxei 
pe poluare pentru autovehicule nr.. 

   Având în vedere că dl., nu a menŃionat vreo altă dată diferită de cea a 
emiterii deciziei atacate, se reŃine că acesta a acceptat ca data a comunicării 
Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., data de 24.09.2008. 
 Contestatorul a depus la data de  17.03.2010 contestaŃie împotriva Deciziei 
de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, aceasta fiind înregistrată la 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice sub nr.. 
 
          În drept, sunt incidente prevederile art.207 alin.(1) din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care precizează:      
      Art.207 
    “ Termenul de depunere a contestaŃiei 
    (1) Contesta Ńia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic ării actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea dec ăderii. “ 
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coroborat cu prevederile pct. 3.11 din Ordinul nr.519/2005 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care stipulează: 
 
  “1.Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu 
excepŃia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. 
   2. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când 
serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi 
până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. ” 
  

Referitor la comunicarea actului administrativ fiscal, art.44 din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 
    “Comunicarea actului administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este 
destinat. [...] 
    (2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: 
    a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi 
primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data 
comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; ”  
 

Se reŃine că, termenul de contestare impus de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, are caracter imperativ, de la care nu se poate deroga, şi 
începe să curgă, în cazul în speŃă,  de la data comunicării Deciziei de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr., respectiv din data de 25.09.2008. 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei reiese că, dl. a 
depus contestaŃie împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule nr., la data de 17.03.2010 înregistrată la DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice Caraş-Severin sub nr. respectiv după 506 zile  peste termenul 
legal prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încălcându-se 
astfel dispoziŃiile imperative referitoare la termenul de depunere a contestaŃiei. 
 În raport cu prevederile legale citate mai sus, rezultă că dl.  putea să 
depună contestaŃie la organele fiscale care au emis Decizia de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr., respectiv la AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
oraşului, până în data de 27.10.2008, inclusiv . 

 
Potrivit prevederilor art.217 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
precizează: 
 
Art. 217 
    “Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 
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    (1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei 
condiŃii procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei.” 
 
coroborat cu prevederile pct.13.1 lit.a) din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, care prevede: 
 
“13.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
    a) nedepusă la termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste 
termenul prevăzut de prezenta lege;”        
      
  Întrucât, contestatorul nu a respectat condiŃiile procedurale prevăzute de 
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la termenul de 
depunere a contestaŃiei, depăşind termenul de contestare de 30 de zile, a 
decăzut din dreptul de a i se soluŃiona pe fond contestaŃia, potrivit prevederilor 
legale mai sus enunŃate, fapt pentru care contestaŃia va fi respinsă, ca nedepusă 
în termen.  
 
 Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art.44 alin.(1) alin.(2) 
lit.a), art.207 alin.(1), art.217 alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 
3.11, pct.13.1 lit.a) din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată,  se: 

 
 

D E C I D E 
 
 

 Respingerea ca nedepus ă în termen  a contestaŃiei formulată de dl.  
împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr., emisă de 
organele fiscale ale AdministraŃiei FinanŃelor Publice a oraşului pentru suma de lei 
reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule. 

 


