D E C I Z I A NR.40/
2009
privind solutionarea contestatiei formulate de d-nul .... din ,
inregistrată la Judecătoria .... sub nr..../16.03.2009

Biroul solutionare contestaŃii din cadrul DGFP Gorj a fost
sesizat de Judecătoria Tg.-Jiu , prin adresa inregistrată la DGFP Gorj
sub nr...../24.06.2009 asupra contestaŃiei formulate de d-nul .... din
Bumbeşti-Jiu.
Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse de organele
fiscale din cadrul AFP Bumbeşti-Jiu prin SomaŃia nr..... şi prin Titlul
executoriu nr....., emise in data de 16.01.2009,, titluri ce fac obiectul
dosarului de executare silită nr.../2009 pentru suma de /// lei,
reprezentând impozit pe venitul obŃinut din cedarea folosinŃei bunurilor.
Prin SomaŃia nr..... şi prin Titlul executoriu nr...., emise in data de
16.01.2009, AFP Bumbeşti-Jiu a notificat d-lui... obligaŃia achitării sumei
de... lei reprezentând impozit pe venitul obŃinut din cedarea folosinŃei
bunurilor.
Prin contestaŃia la executare silită impotriva SomaŃia
nr....16.01.2009,inregistrată la Judecătoria Bârlad sub. nr..../16.03.2009,
d-l .... solicită exonerarea de la plata sumei de ... lei, reprezentând
impozit pe venitul obŃinut din cedarea folosinŃei bunurilor.

Prin SentinŃa civilă nr..., pronunŃată in ŞedinŃa publică din
19.03.2009, privind dosarul nr....2009, Judecătoria Bârlad declină, la
DGFP Gorj, competenŃa de soluŃionare a contestaŃiei formulate de
contestatorul ... din Bumbeşti-Jiu, impotriva Titlului executoriu nr.....,
emis de AFP Bumbeşti-Jiu.
Prin Incheierea nr. ...,
pronunŃată in ŞedinŃa publică din
06.05.2009, privind Dosarul nr.../.../2009, Judecătoria Tg-Jiu ,
menŃionează că” DGFP Gorj avea obligaŃia legală sa-şi verifice
propria competenŃă, iar in cazul in care ar fi apreciat că se impune
dezinvestirea sa şi inaintarea dosarului spre soluŃionare către
Judecătoria Tg-Jiu , ca instanŃă de executare, trebuia să pronunŃe
o hotărâre in acest sens, a cărei legalitate poate fi supusă

controlului judiciar” şi totodată, dispune “ scoaterea de pe rolul
Judecătoriei Tg-Jiu a contestaŃiei la executare formulată de
contestatorul .... din Bumbeşti - Jiu şi o inaintează DGFP Gorj in
vederea soluŃionării”
In fapt prin SomaŃia nr..../16.01.2009 şi prin Titlul executoriu
nr...../16.01.2009, organele fiscale ale AFP Bumbeşti-Jiu au notificat
d-lui ..... obligaŃia achitării sumei de... lei reprezentând impozit pe venitul
obŃinut din cedarea folosinŃei bunurilor.
In drept, cauzei ii sunt incidente prevederile art.172 din OG
nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată şi modificată,
conform căruia :
CAP. 11
ContestaŃia la executare silită
ART. 172
ContestaŃia la executare silită
(1) Persoanele interesate pot face contestaŃie împotriva oricărui act
de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de
către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe
refuză să îndeplinească un act de executare în condiŃiile legii.
(2) DispoziŃiile privind suspendarea provizorie a executării silite prin
ordonanŃă preşedinŃială prevzute de art. 403 alin. 4 din Codul de
procedură civil nu sunt aplicabile.
(3) ContestaŃia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în
temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu
este o hotărâre dată de o instanŃă judecătorească sau de alt organ
jurisdicŃional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură
prevzută de lege.
(4) ContestaŃia se introduce la instanŃa judectorească
competentă şi se judecă în procedură de urgenŃă.
Se reŃine astfel că, intrucât prezenta contestaŃie a fost
formulată impotriva unor acte de executare silită, in speŃă SomaŃia
nr....-16.01.2009, respectiv, Titlul executoriu nr...../16.01.2009, emise
de AFP Bumbeşti-Jiu , competenŃa de soluŃionare a acestei
contestaŃii aparŃine instanŃei judecătoreşti competente, aşa cum
se precizează expres prin art. 172, alin.4 din OG nr.92/2003, privind
Codul de procedură fiscală, republicată.

Facem precizarea că, potrivit art. 209 din OG nr.92/2003,
privind Codul de procedură fiscală :
ART. 209
Organul competent
(1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum şi
a deciziilor pentru regularizarea situaŃiei, emise în conformitate cu
legislaŃia în materie vamală, se soluŃionează după cum urmează:
a) contestaŃiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuŃii, datorie
vamală, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub
1.000.000 lei, se soluŃionează de ctre organele competente constituite la
nivelul direcŃiilor generale unde contestatarii au domiciliul fiscal;
De asemenea prin pct. 5.1 din OMFP nr.519/2005, privind
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003,
privind Codul de procedură fiscală, se precizează:
“Actele administrative fiscale care intră in competenŃa de
soluŃionare a organelor specializate prevăzute la art. 178, alin 1 din
Codul de procedură fiscală, republicat, sunt cele prevăzute expres
şi limitativ de lege”
FaŃă de cele precizate anterior intrucât documentele care fac
obiectul prezentei contestaŃii nu se incadrează in prevederile
art.209, alin.(1), din OG nr.92/2003, republicată, DGFP Gorj nu are
competenŃa materială de a se investi cu analiza pe fond a
contestaŃiei formulate de d-l .... impotriva SomaŃiei nr.....16.01.2009
şi a Titlului executoriu nr...../16.01.2009 , acte executorii emise de
AFP Bumbeşti-Jiu.
FaŃă de cele prezentate anterior , in temeiul actelor normative
citate , a art. 210 (1) din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura
fiscală, republicată, DGFP Gorj, prin directorul coordonator,

DECIDE:

1)DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Gorj nu are competenŃa
materială de a se investi cu analiza pe fond a contestaŃiei formulate de
d-l .... din... impotriva SomaŃiei nr...../16.01.2009 şi a Titlului executoriu
nr..../16.01.2009, emise de AFP Bumbeşti-Jiu , pentru suma de... lei,
reprezentând impozit pe venit.
2)Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Gorj-SecŃia
Comerciala si de Contencios Administrativ , in termen de 6 luni de la
comunicare .

