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ROMANIA - MINISTERUL  FINANTELOR PUBLICE 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI 
SERVICIUL SOLUTIONARE  CONTESTATII  
 
 

 
 
 

DECIZIA nr. 52 din 09.02.2009        
privind solutionarea contestatiei formulata de doamna X, 

inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x  
 
 
 

 Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice sector x - 
Serviciul evidenta pe platitori  cu adresa nr. x, completata cu adresele nr. x si nr. x, inregistrate la 
D.G.F.P.-M.B. sub nr. x, nr. x si nr. x cu privire la contestatia formulata de doamna X, cu 
domiciliul in Bucuresti, x, sector x. 
  

 Obiectul contestatiei, inregistrata  la Administratia Finantelor Publice sector x sub nr. x, 
completata cu adresa inregistrata la DGFP-MB sub nr. x il constituie Deciziile nr. x, referitoare 
la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrate la organul fiscal teritorial 
sub nr. x, comunicate contribuabilei la data de x, prin care s-au stabilit majorari de intarziere 
aferente impozitelor, contributiilor sociale si altor venituri ale bugetului consolidat in suma totala 
de x lei. 
    
 Deasemenea, prin contestatia formulata doamna X solicita desfiintarea/anularea: 
 - Titlului executor  emis in dosar executare nr. x: 
 - Somatiei x emisa in dosar nr. x; 
  
 Avand in vedere dispozitiile  prevazute de art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1) si art. 209 
alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia 
Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia 
formulata de doamna X. 
 
  Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea  contestatiei. 
 
 I.  Prin contestatia, inregistrata  la Administratia Finantelor Publice sector x sub nr. x, 
completata cu adresa inregistrata la DGFP-MB sub nr. x doamna X solicita desfiintarea/anularea: 
  
 
 

- deciziei nr. x prin care se diminueaza creanta fiscala initiala prin scaderea obligatiilor de 
plata si pastrarea accesoriilor la nivelul sumei de x lei. 

 



 2 

 - recunosterea faptului efectuarii in termen a platilor reclamate ca fiind efectuate cu 
intarziere;  
 - exonerarea de la plata majorarilor de intarziere, deorece platile contributiilor si cu alta 
destinatie, au fost facute in termen, creantele au fost stinse prin efectul platii in termen.   
 - sumele au fost achitate cu OP-uri anexate in copie si evidentiate in extrase de cont, 
sumele datorate au fost platite si deindata ce a primt somatia si titlul executoriu, a formulat a 
doua zi cerere de verificare si contestatie la AFP sector x, precum si plangerea de fata atasand si 
actele ce formeaza continutul anexei de fata. Pe de alta parte actele de executare au fost emise pe 
numele persoanei fizice care nu are nici un angajament, nu plateste contributi, toate creantele si 
contribututiile fiind ale cabinetului de avocatura. 
 In concluzie, contestatara sutine ca atata vreme cat nu a existat o creanta fiscala, nu sunt 
obligatii fiscale achitate cu intarziere ele fiind achitate in termen.   
 

Deasemenea, prin contestatia formulata doamna X solicita desfiintarea/anularea: 
 - Titlului executor  emis in dosar executare nr. x: 
 - Somatiei x emisa in dosar fiscal nr. x; 
 

 II.  Prin Deciziile nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale inregistrate la organul fiscal teritorial sub nr. x,  Serviciul evidenta pe platitori  din cadrul 
Administratiei Finantelor Publice sector x a stabilit in sarcina doamnei X, majorari de intarziere 
aferente impozitelor, contributiilor sociale si altor venituri ale bugetului consolidat in suma totala 
de x lei, calculate pentru perioada x. 
 
 III.  Luand in considerare motivele invocate de contestatara, documentele existente la 
dosarul contestatiei, precum si actele normative in vigoare, se retin urmatoarele: 
  

3.1. Cu privure Deciziile nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale inregistrate la organul fiscal teritorial sub nr. x. 

 
Cauza supusa solutionarii este daca contibuabila  datoreaza suma de x lei  

reprezentand majorari de intarziere aferente impozitelor, contributiilor sociale si altor venituri 
ale bugetului consolidat calculate prin deciziile nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii 
aferente obligatiilor fiscale inregistrate la organul fiscal teritorial sub nr. x, in conditiile in 
care, pe de-o parte, a completat documentele de plata prin folosirea eronata drept cod de 
identificare fiscala a codului fiscal si nu a C.N.P., iar potrivit legislatiei in vigoare pentru 
perioada analizata, solicitarea de indreptare a erorii din documentele de plata trebuie depusa 
in termen de 1 an de la data platii, sub sanctiunea decaderii debitorului din dreptul de a 
solicita corectarea erorii, iar, pe de alta parte, aceasta nu a adus argumente si nu a depus 
documente noi care sa modifice situatia existenta in evidenta pe platitor a organului  fiscal.  

 
 
In fapt, contribuabila a depus declaratiile privind impozitele si  contibutiile datorate 

bugetului statului pe intreg anul 2006 prin folosirea corecta a CNP, drept cod de identificare 
fiscala, viramentele fiind efectuate prin  folosirea eronata drept cod de identificare fiscala a 
codului fiscal si nu  a C.N.P. Astfel, in evidenta fiscala avea deschise trei roluri: unul ce avea 
codul de identificare fiscala nr. x (CNP), in care erau inregistrate numai obligatiile declarate, iar 
celelalte doua, respectiv codul de identificare fiscala vechi ce avea nr. si codul de identificare 
fiscala  nou ce are nr. x in care au fost  inregistrate viramentele efectuate. 
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La data de x contribuabila  a depus cererea inregistrata la Administratia Finantelor 

Publice sector x  sub nr. x  prin care a solicitat virarea sumelor achitate prin folosirea codului de 
identificare fiscala nr. x, respectiv nr. x pentru ordinele de plata emise in anul x, respectiv OP nr. 
xin codul numeric personal nr. x. 

Avand in vedere adresa prin care contestatara a solicitat indreptarea unor erori materiale 
inscrise in ordinele de plata, Administratia Finantelor Publice sector x a emis Notele privind 
compensarea obligatiilor nr. x din x,  comunicate si necontestate de contribuabila. 

 
 Urmare indrepatarii erorilor materiale invocate de contribuabila organul fiscal a emis 
Deciziile nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrate 
la organul fiscal teritorial sub nr. x,  prin care au fost  calculate majorari de intarziere aferente 
impozitelor, contributiilor sociale si altor venituri ale bugetului consolidat in suma totala de x lei, 
calculate pe perioada 25.01.2006 - 25.09.2008. 
   

In drept , potrivit art.17, art.26, art. 82 , art. 84, art. 85, art. 86, art.110, art.111, art. 119 si 
art.120 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare si a normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr.1050/2004: 
   
 Codul de procedura fiscala: 
 "Art.17 (2)  - Contribuabilul este orice persoana fizica ori juridica sau orice alta entitate 
fara personalitate juridica ce datoreaza impozite, taxe, contributii si alte sume bugetului general 
consolidat, în conditiile legii. 
 Art.26 (1) - Platitor al obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care în numele 
debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, 
taxe, contributii, amenzi si alte sume datorate bugetului general consolidat. 

Art. 82 (2) În declaraŃia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaŃiei 
fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege. 

Art. 84 - DeclaraŃiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniŃiativă. 
 Art. 85 - (1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel:  
 a) prin declaratie fiscala, în conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4);  
 b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.”  

Art. 86 (4) DeclaraŃia fiscală întocmită potrivit art. 82 alin. (2) este asimilată cu o 
decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare, şi produce efectele juridice ale 
înştiin Ńării de plată de la data depunerii acesteia. 

“Art. 110 - (3) Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza 
creanta fiscala, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptatite, potrivit legii.” 
  
 Norme metodologice:  
 “107.1. Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se 
individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale, întocmit de organele competente sau 
de alte persoane îndreptatite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:  
 a) decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit legii;  
 b) declaratia fiscala, angajamentul de plata sau documentul întocmit de platitor prin care 
acesta declara obligatiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc de catre platitor, potrivit 
legii;  
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 c) decizia prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru creantele 
fiscale accesorii, reprezentând dobânzi si penalitati de întârziere, stabilite de organele 
competente.“ 
 

Avand in vedere prevederile legale sus mentionate se retine ca titlurile de creanta prin 
care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, respectiv obligatia de plata datorata sunt 
reprezentate, fie de declaratiile depuse de contribuabili, fie de de deciziile de impunere emise de 
organele competente. 

In baza  declaratiilor „100” depuse de contribuabila s-a inregistrat in evidenta fiscala 
obligatiile de plata datorate de catre aceasta. 

 
Referitor la obligatia de inregistrare fiscala a contribuabililor art. 69 din OG nr. 92/2003 

privind Codul procedura fiscala, aplicabil in anul 2006 prevede:  
 

„(1)  Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se 
înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală va fi:  
    a) pentru persoanele juridice, cu excepŃia comercianŃilor, precum şi pentru asocieri şi 
alte entităŃi fără personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal 
competent din subordinea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală;  
    b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivi t legii speciale;  
    c)......e)  
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) se înregistrează fiscal potrivit procedurii 
speciale în materie.  
    (3) În vederea atribuirii codului de identificare fiscală persoanele prevăzute la alin. (1) 
lit. a), c) şi e) au obligaŃia să depună declaraŃie de înregistrare fiscală.  
    (4) Au obligaŃia să depună o declaraŃie de înregistrare fiscală şi persoanele prevăzute la 
alin. (1) lit. b) care au calitatea de angajator.  
     
 In ceea ce priveste plata obligatiilor fiscale, conform art.114 din Codul de procedura 
fiscala, republicata: 
 "Art.114 – 1) PlăŃile către organele fiscale se efectuează prin intermediul băncilor, 
trezoreriilor şi al altor instituŃii autorizate să deruleze operaŃiuni de plată. 
           (3) În cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:  
 (...); 

c) în cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza 
contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceasta informatie 
este transmisa prin mesajul electronic de plata de catre institutia bancara initiatoare, potrivit 
reglementarilor specifice în vigoare, cu exceptia situatiei prevazute la art. 121, data putând fi 
dovedita prin extrasul de cont al contribuabilului;  
 (...). 
 (4) Pentru creantele fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si 
unitatile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din 
documentele de plata întocmite de acesta si va considera valabila plata de la momentul 
efectuarii acesteia, în suma si din contul debitorului înscrise în documentul de plata, cu conditia 
debitarii contului acestuia si a creditarii unui cont bugetar.  
 (6) Cererea poate fi depusa în termen de un an de la data platii, sub sanctiunea 
decaderii.  
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 (7) Procedura de îndreptare a erorilor va fi aprobata prin ordin al ministrului economiei si 
finantelor."  
   

 Astfel, potrivit procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plata întocmite de 
debitori privind obligatiile fiscale, aprobata prin OMFP nr.2089/2006: 

 "1. Îndreptarea erorilor din documentele de plata întocmite de debitori se va face pe 
baza unei cereri a acestora, depusa la organul fiscal competent, în termen de cel mult un an de 
la data efectuarii platii eronate, conform prevederilor  art.114 alin. (6) din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.  
 2. În categoria erorilor constatate în completarea documentelor de plata de catre 
debitori privind obligatiile fiscale, si care pot fi îndreptate conform prezentei proceduri, se 
cuprind orice erori cu privire la modul de completare a documentelor de plata, cu exceptia 
informatiilor care privesc suma înscrisa pe documentele de plata si data platii.  
 (...). 
 4.3. Organul fiscal va verifica în evidentele fiscale existenta erorilor semnalate în 
documentul de plata, îndeplinirea conditiilor de creditare a contului bugetar si de debitare a 
contului platitorului, urmând a se întocmi un referat cu propuneri de solutionare a cererii 
debitorului, respectiv de îndreptare a erorilor din documentul de plata, referat care va fi aprobat 
de catre conducatorul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, potrivit legii. 
 (...). 
 5.4. Dupa efectuarea de catre unitatea de trezorerie si contabilitate publica a îndreptarii 
erorilor din documentul de plata, organul fiscal competent va întocmi, dupa caz, decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii stabilite în sarcina debitorului, în urma îndreptarii 
erorilor din documentele de plata, care va fi comunicata acestuia, în termen de 45 de zile de la 
data depunerii cererii."  

 
 Codul de procedura fiscala: 
 "Art.111 - (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de 
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza."  
 "Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor 
de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.  
 (...). 
 (4) Majorarile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate prin 
ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).”  
 “Art. 120 - (1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv." 

Art.122 1) În cazul creanŃelor fiscale stinse prin compensare, majorările de întârziere se 
datorează până la data stingerii inclusiv, astfel: 

a) pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent 
a cererii de compensare. 
 

Prin urmare potrivit dispozitiilor legale precitate pentru neachitarea sau achitarea cu 
intarziere a obligatiilor fiscale declarate pe proprie raspundere de contribuabila si inregistrate 
in evidenta fiscala se datoreaza majorari de intarziere de la data scadentei pana la data 
stingerii. 
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 Referitor la modul de îndreptare a erorilor din documentele de plata întocmite de platitor, 
prin Codul de procedura fiscala se precizeaza ca aceasta se poate efectua de catre organul fiscal, 
la cererea debitorului, in acest caz plata fiind considerata valabila de la momentul efectuarii 
acesteia, cu conditia debitarii contului platitorului si a creditarii unui cont bugetar.  
  
 Totodata, legiuitorul a instituit, atat termenul de decadere in care poate fi depusa cererea 
de îndreptare a erorilor din documentele de plata si anume cel mult un an de la data platii, cat si 
procedura prin care organul fiscal efectueaza îndreptarea erorilor si stabileste accesoriile, ca 
urmare a îndreptarii erorilor din documentele de plata.  
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta ca, toate declaratile fiscale privind 
obligatiile fiscale datorate pentru impozite, contributii sociale si alte venituri ale bugetului 
consolidat datorate pentru anul 2006 au fost inregistrate in baza de date pe cod numeric personal 
nr. x (care a fost inscris de catre contestatara in declaratii), platitoarea fiind identificata cu CNP, 
dar ordinele de plata pe anul 2006 au fost  emise prin folosirea codului de identificare fiscala nr. 
x iar cele din 2007 a codul de identificare fiscala  nr. x 

 
Aceasta afirmatie este recunoscuta si de catre contribuabila, care  prin cererea inregistrata 

la Administratia finantelor Publice sector x  sub nr. x  a solicitat indreptarea erorilor materiale 
din ordinele de plata, respectiv virarea sumelor achitate prin folosirea codului de identificare 
fiscala nr. x, respectiv nr. x in codul numeric personal nr. x. 
 Prin urmare, se constata ca desi prin norma metodologica privind utilizarea si 
completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobata prin OMFP 
nr.246/2005 se stipuleaza ca, la rubrica "Cod de identificare fiscala" se înscrie codul de 
identificare fiscala al platitorului, in cazul in speta fiind vorba de plata unor impozite contributii 
si alte venituri ale bugetului consolidat apartinand unei persoane fizice autorizate, la rubrica 
platitor trebuia inscris codul numeric personal al doamnei X. 
 

Avand in vedere ca erorile  produse in ceea ce priveste inscrierea codului de identificare 
fiscala corespunzatoare ordinelor de plata emise pe anul 2006 si 2007 sunt ulterioare datei intrarii 
in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 158/2006, iar cererea a fost depusa sub nr. x/25.09.2008, 
organele fiscale teritoriale au procedat corect la calcularea accesoriilor in suma de x lei, pentru 
perioada cuprinsa intre termenul de plata a impozitelor, contributiilor sociale  si a altor venituri 
ale bugetului consolidate. 

 
Prin adresa nr. x, semnata de primire la data de x.2009 s-a solicitat contestatarei sa 

depuna la registratura D.G.F.P.-M.B din str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota nr. 13,  sector 2, Bucuresti 
o adresa prin care specifice expres  cuantumul sumei contestate, cu indicarea sumelor 
contestate, pe fiecare fel de impozit, taxa, contributie, precum si accesorii ale acestora, insotita 
de dovezile pe care se intemeiaza contestatia formulata, in raport de fiecare suma contestata, in 
parte (ordinele de plata si declaratiile fiscale 100) si  contestatia invocata de aceasta ca fiind 
depusa  anterior prezentei care sa poarte data si numarul de inregistrare la Administratia 
Finantelor Publice sector x din  care sa rezulte care sunt actele administrativ fiscale contestate.  

 
Prin adresa inregistrata la DGFP-MB sub nr. x.2009 contestatara nu cuantifica sumele 

contestate nu prezinta ordinele plata, declaratiile fiscale depuse la organul fiscal teritorial, si 
nicio dovada referitoare la contestatia invocata de aceasta  ca fiind depusa  anterior prezentei, ci 
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se rezuma doar la faptul ca urmare demersului intreprins la Administratia Finantelor Publice 
sector x sumele imputate initial de x lei au fost achitate cu OP-urile nominalizate in extrasele de 
cont si pe cale de consecinta nici obligatiile de plata accesorii in suma de x lei nu sunt datorate 
fata de plata la termen a obligatiilor bugetare.  
  

Afirmatiile contestatarei, precum  ca prin decizia nr. xse diminueaza creanta fiscala 
initiala prin scaderea obligatiilor de plata si pastrarea accesoriilor la nivelul sumei de x lei si ca 
atata vreme cat nu a existat o creanta fiscala, nu sunt obligatii fiscale achitate cu intarziere ele 
fiind achitate in termen nu pot fi retinute in solutionarea favorabila a contestatiei intrucat 
declaratiile fiscale in baza carora aceasta a declarat obligatiile fiscale consituie titlu de creanta  
potrivit prevederilor legale precitate, respectiv art. 86 alin. (4) din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 107.1. din 
Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr.1050/2004, iar faptul ca a intocmit 
eronat ordinele plata fara sa fie creditat contul corespunzator si ca nu a solicitat in termenul legal 
de pana la un an indreptarea erorilor din documentele de plata, vina apartine in totalitate acesteia. 

 
Referitor la  Notele privind compensarea obligatiilor nr. x din 02.10.2008 se retine ca au 

fost comunicate , la data de x.2008 si ca nu au fost contestate de catre contribuabila. 
 

 Tinand seama de aspectele prezentate si de faptul ca, in sustinerea contestatiei doamna X 
nu a adus argumente si nu a depus documente noi care sa modifice situatia existenta in evidenta 
pe platitor a organului de impunere urmeaza a se respinge ca neintemeiata si nesustinuta cu 
documente contestatia formulata impotriva  Deciziilor nr. xreferitoare la obligatiile de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrate la organul fiscal teritorial sub nr. x, prin care s-
au stabilit accesorii in suma totala de x lei. 
 

3.2 Cu privire la contestatia formulata impotriva titlului executor  emis in dosar 
executare nr. x si a somatiei  x emisa in dosar fiscal nr. x 

 
Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor Publice a 

Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare contestatii, se poate investi cu analiza pe 
fond a cauzei, in conditiile in care contestatia nu se indreapta impotriva unor acte 
administrative fiscale susceptibile de a fi contestate in procedura administrativa fiind 
formulata impotriva somatiei  nr. x si a titlului executoriu nr. x. 

 
 In fapt,  prin contestatia inregistrata la AFP Sector x sub nr. x,  contestatara solicita 
anularea somatiei  nrx  si a titlului executoriu nr. x, pe care le considera nefondate. 
   
 In drept , cauzei ii sunt aplicabile prevederile art.145 alin. (1) coroborate cu dispozitiile 
art.172 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care prevede: 
 "Art.145 - (1) Executarea silita începe prin comunicarea somatiei." 
 "Art.172 - (1) Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act de 
executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, 
precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în conditiile 
legii.  
 (2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta 
presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.  
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 (3) Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a fost 
pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta 
judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta 
procedura prevazuta de lege.  
 (4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca în 
procedura de urgenta. " 
 
 Se retine astfel ca intrucat prezenta contestatie a fost formulata impotriva unui act de 
executare silita, in speta a somatiei  nr. x  si a titlului executoriu nr. x, competenta de solutionare 
a acestei contestatii apartine instantei judecatoresti competente, asa cum se precizeaza expres la 
art. 172 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.  
 
 De asemenea, prin pct.5.1 din O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
se precizeaza: 
 “ Actele administrative fiscale care intra în competenta de solutionare a organelor 
specializate prevazute la art 178 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, republicat, sunt cele 
prevazute expres si limitativ de lege” .  
 
 Avand in vedere considerentele de fapt si temeiurile de drept, se retine ca D.G.F.P.-M.B. 
nu are competenta legala si materiala de solutionare a acestui capat de cerere, competenta 
apartinand instantei judecatoresti. 
 De altfel, atat in cuprinsul titlului executoriu cat si al somatiei este indicata calea de atac. 

 
Fata de cele prezentate urmeaza a se respinge contestatia doamnei X ce vizeaza somatia  

nr. x si  titlul executoriu nr. x, emise de AFP Sector x, ca inadmisibila.  
 

 Pentru considerentele aratate si in temeiul art.17, art.26, art.46, art.85, art.110, art.111, 
art.114, art.119, art.120, art.145 alin. (1), art.172, art.205 alin. (1, art.209 si art.216 alin. (1) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pct. 107.1 din normele 
metodologice, aprobate prin HG nr. 1050/2004, norma metodologica aprobata prin OMFP 
nr.2089/2006, norma metodologica aprobata prin OMFP nr.246/2005, pct.5.1 din O.M.F.P. 
nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata 
 
 

DECIDE    
 
 

 1. Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de domana X impotriva Deciziilor nr. 
xreferitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale inregistrate la organul 
fiscal teritorial sub nr. x, prin care Administratia Finantelor Publice sector x a stabilit accesorii 
aferente impozitelor, contributiilor sociale si altor venituri ale bugetului consolidat in suma totala 
de x lei. 
          
  2. Respinge ca inadmisibila contestatia formulata de X impotriva somatiei nr. x si a 
titlului executoriu nr. x, emise de Administratia Finantelor Publice sector x. 
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 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti. 

 
 


