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DECIZIA nr.17/23.02.2010  

privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulate de 
 IONESCU IOANA,  

înregistrat ă la D.G.F.P. Constan Ńa sub nr……. 
 

 Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. ConstanŃa a fost sesizat de 
către A.F.P.M. ConstanŃa – Biroul EvidenŃă Plătitori Persoane Fizice, prin adresa 
nr……../10.02.2010, înregistrată la D.G.F.P. ConstanŃa sub nr……../11.02.2009, cu 
privire la contestaŃia formulată de către doamna IONESCU IOANA, cu sediul în 
ConstanŃa, Şoseaua ………. nr…., Bl…, Sc..., Ap…, CNP ………….  

ContestaŃia a fost formulată împotriva Deciziei de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2008, emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice ConstanŃa sub nr………./06.05.2009, în sumă de ……. 
lei, sumă ce a fost rectificată conform Deciziei de impunere anuală pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2008, înregistrată sub 
nr……../23.12.2009, în sumă de ……. lei. 

ContestaŃia a fost formulată de către petenta IONESCU IOANA, fiind respectate 
astfel dispoziŃiile art.206(1) lit.e) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 republicată, 
privind Codul de procedură fiscală şi a fost depusă în termenul legal prevăzut la 
art.207(1) din acelaşi act normativ. 

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice 
Constan Ńa, prin Biroul de Solu Ńionare Contesta Ńii, se poate investi în solu Ńionarea 
pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care petentul a formulat cerere de renun Ńare 
la contesta Ńie. 
 

În fapt , la dosarul cauzei a fost anexată de către doamna IONESCU IOANA 
cererea de renunŃare la contestaŃia formulată împotriva Deciziei de impunere anuală 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2008, emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice ConstanŃa sub nr……../06.05.2009, datorită faptului că 
în data de 23.12.2009 situaŃia a fost remediată, prin emiterea de către AFPM Constanta 
a Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele 
fizice pe anul 2008, înregistrată sub nr……./23.12.2009, în cuantum de ……. lei. 

 
În drept , sunt incidente dispoziŃiile art.208 alin.1 din OrdonanŃa Guvernului 

nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, care arată: 
        (1) ContestaŃia poate fi retrasă de contestator până la soluŃionarea acesteia. 
Organul de soluŃionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia 
act de renunŃarea la contestaŃie. 
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În spe Ńă, organul de soluŃionare constată că sunt îndeplinite condiŃiile pentru 
renunŃarea la calea administrativă de atac, respectiv la contestaŃia înregistrată la 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice ConstanŃa sub nr……./11.02.2010. 

 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul preved erilor art.210 şi ale 

art.216 din Ordonan Ńa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, se: 
 

DECIDE: 
 

Biroul SoluŃionare ContestaŃii ia act de renunŃarea doamnei IONESCU IOANA la 
contestaŃia sa formulată împotriva Deciziei de impunere anuală pentru veniturile 
realizate din România de persoanele fizice pe anul 2008, emisă de AdministraŃia 
FinanŃelor Publice ConstanŃa sub nr……../06.05.2009 şi înregistrată la DirecŃia Generală 
a FinanŃelor Publice ConstanŃa sub nr……./11.02.2010. 

    
 

DIRECTOR COORDONATOR, 
BOGDAN HUłUCĂ 

 
 

 
 

 
 

     
             
     

     
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
C.M./4ex. 
22.02.2010 


