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  D  E  C  I  Z  I  A 

 
           Nr.  34  din 05.08.2009 

     
Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulatã de S.C. ….. S.R.L.                                                                          
cu sediul social în com. ….., jud.Teleorman, înregistrată la DirecŃia Generalã a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2003 
 
 
 
 
Prin contestaŃia depusă de ….., în calitate de administrator unic al S.C. ….. 

S.R.L. cu sediul social în com. ….., jud.Teleorman, şi înregistrată la DirecŃia Generalã a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2003, petiŃionara contestă 
măsurile dispuse prin Procesul verbal de control încheiat la data de …..2003 – înregistrat 
la sediul Gărzii Financiare - SecŃia Teleorman sub nr. …../…..2003. 

 Organului abilitat în soluŃionarea cererii, din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman, i s-a transmis dosarul cauzei constituit de către Garda 
Financiară - SecŃia Teleorman prin Adresa nr. …../…...2003 – în temeiul dispoziŃiilor art.6 
din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.13/2001 aşa cum a fost aprobată prin Legea 
nr.506/2001 privind soluŃionarea contestaŃiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de 
control sau de impunere întocmite de organele Ministerului FinanŃelor Publice.  

Suma contestată, la nivelul valorii totale de ..... ron reprezintă: 
- ..... ron taxa pe valoarea adaugată; 
- ….. ron majorări de întârziere aferente; 
- ….. ron penalităŃi de întârziere aferente ; 

Reflectarea sumelor contestate în monedă nouă s-a făcut potrivit prevederilor  art. 1 
alin. (1) şi alin. (2) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 59/23.06.2005 privind unele 
măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 
privind denominarea monedei naŃionale, cu modificările si completările ulterioare. 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 

Ministerul FinanMinisterul FinanMinisterul FinanMinisterul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 

DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman  
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 Fiind îndeplinite procedurile de contestare prevăzute de dispoziŃiile O.U.G. 
nr.13/2001 privind soluŃionarea contestaŃiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de 
control sau de impunere întocmite de organele de control ale Ministerului FinanŃelor 
Publice, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr.506/2001 s-a trecut la soluŃionarea cererii, 
aceasta având ca obiect creanŃe fiscale. 

Obiectul controlului l-a constituit verificarea unor aspecte sesizate de Garda 
Financiară – SecŃia ConstanŃa prin Adresa nr. …../…..2003, înregistrată la Garda 
Financiară – SecŃia Teleorman sub nr. …../…..2003.  

Întrucât – prin actul de control atacat - s-a constatat un prejudiciu adus bugetului 
statului, prin înregitrarea de documente justificative fictive în evidenŃa contabilă, un 
exemplar al acetuia a fost transmis Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. în vederea 
continuării cercetărilor, fapt ce a avut drept consecinŃă emiterea Deciziei nr. …../…..2003 
prin care s-a suspendat soluŃionarea cauzei până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe 
latură penală; procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea motivelor care au 
determinat suspendarea, în condiŃiile dispoziŃiilor art.10, alin.(1) din O.U.G. nr.13/2001 aşa 
cum a fost aprobata prin Legea nr.506/2001. 

De RezoluŃia de scoatere de sub urmărire penală a Parchetului de pe lângă 
Judecătoria ….. emisă la data de …..2003, organul abilitat în soluŃionarea cererii a luat act 
la data de …..2009, aceasta fiind înregistrată la Registratura DirecŃiei Generale a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub numărul …..  

În aceste condiŃii, organul de soluŃionare luând act de prevederile pct.10.5. din 
Ordinul nr.519/2005 al preşedintelui A.N.A.F. privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, urmează să reia procedura administrativă, potrivit dispoziŃiilor legale în 
materie. 

 
I.Petenta a contestat m ăsurile dispuse prin Procesul verbal de control 

încheiat la data de …..2003 şi înregistrat sub nr. …../…..2003, întocmit de orga ne ale 
Gărzii Financiare - Sec Ńia Teleorman , pe următoarele considerente:  

SusŃine că în mod nelegal şi fără temei juridic s-a reŃinut în sarcina sa procedura de 
colectare de deşeuri de fier vechi de la persoane fizice fără documente justificative, în 
condiŃiile în care provenienŃa acestora este de la persoane fizice, iar contravaloarea 
deşeurilor a fost înregistrată în contabilitatea firmei. 

Mai susŃine că în cazul a ….. facturi fiscale fictive aparŃinând unor societăŃi 
comerciale fantomă, acestea au fost înregistrate în mod corect în evidenŃa contabilă 
primară, fără a avea posibilitatea şi competenŃa verificării autenticităŃii acestora.  
 Opinează şi faptul că evaziunea fiscală reŃinută în sarcina sa este netemeinică şi 
nelegală, atâta timp cât autoarea cererii a înregistrat în contabilitatea firmei toate 
operaŃiunile efectuate.    

Aşa fiind, prin demersul de faŃă solicită admiterea cererii, analizarea sancŃiunilor şi 
anularea actului de control atacat, ca fiind netemeinic şi nelegal, având drept consecinŃă 
exonerarea de la plată a obligaŃiilor fiscale în cuantumul total contestat de ….. ron.   

 
II. Din Procesul verbal de control încheiat la data  de …..2003 şi înregistrat sub 

nr. …../…..2003, emis de organe ale G ărzii Financiare - Sec Ńia Teleorman se re Ńin 
urmãtoarele: 

 
a) Referitor la obligarea la plat ă a sumei în cuantum de ….. ron reprezentând 

taxa pe valoarea adaugat ă 
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În perioada ….. 2002 – ….. 2003 autoarea cererii a desfăşurat activităŃi 
neautorizate de ….. (…..) de la persoane fizice, fără emiterea documentelor justificative 
(adeverinŃe de primire şi plată) care să conŃină elementele obligatorii stipulate de art.7, 
alin.4) din OUG nr.16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile. 

S-a mai stabilit înregistrarea în contabilitatea firmei contestatoare a unui număr de 
….. facturi fiscale fictive emise în numele unor societăŃi comerciale de tip fantomă sau 
societăŃi care nu au avut relaŃii comerciale cu petiŃionara. 

ConsecinŃa acestor operaŃiuni au avut drept scop împiedicarea identificării 
provenienŃei materialelor feroase reciclabile colectate, întocmind în acest sens şi 
documente de plată (chitanŃe fiscale) fictive. 

S-a apreciat că aceste fapte reprezintă infracŃiune, prevăzută şi pedepsită de art.10, 
alin.1) şi art.11, lit.b) din Legea nr.87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, modificată 
şi completată prin Legea nr.161/2003.  

În aceste condiŃii, s-a dedus în mod ilegal taxa pe valoarea adăugată în cuantumul 
contestat de ….. ron, în conformitate cu dispoziŃiile Legii nr.345/2002 pivind taxa pe 
valoarea adăugată. 

 
b) Cu privire la obligarea la plat ă a sumelor acesorii în cuantum de ….. ron 

(major ări de întârziere aferente) şi respectiv ….. ron (penalit ăŃi de întârziere aferente)  
Faptul de a deduce - în condiŃiile expuse ca fiind ilegale - taxa pe valoarea 

adăugată în cuantumul contestat, având drept consecinŃă diminuarea ilegală a datoriei faŃă 
de bugetul statului cu suma în cauză, a condus la stabilirea în sarcina autoarei cererii a 
unor obligaŃii de plată suplimentare reprezentând accesorii apreciate ca fiind legal 
datorate, în cuantum de ….. ron (majorări de întârziere) şi respectiv ….. ron (penalităŃi de 
întârziere).    
 

III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, argumentele 
organelor de inspec Ńie fiscal ă, raportate la dispozi Ńiile legale în vigoare la data 
producerii fenomenului economic, re Ńin: 

 
S.C. ….. S.R.L. …..  – la data emiterii cererii – avea urmatoarele elemente de 

identificare:  sediul social - conform Certificatului de înmatriculare - în com. ….., jud. 
Teleorman, act sediu: Acord proprietar nr. ….. din …..1998, înregistrată la ORC sub nr. 
…../…../1998 atribuit în data de …..1998, având cod fiscal R ….., cu obiect principal de 
activitate: comerŃul cu ridicata a produselor şi minereurilor metalice feroase şi neferoase – 
cod CAEN ….., şi obiect secundar de activitate: achiziŃionarea şi comercializarea cu 
ridicata a deşeurilor metalice feroase şi neferoase – cod CAEN …., reprezentată legal fiind 
de administratorul ….. 

 
Cauza supus ă solu Ńionării este aceea dac ă Direc Ńia General ă a Finan Ńelor 

Publice a jude Ńului Teleorman, prin Biroul de solutionare a contes tatiilor, se mai 
poate investi cu privire la legalitatea stabilirii obliga Ńiilor suplimentare de plat ă, în 
condi Ńiile în care începând cu data de …..2006 S.C. ….. S .R.L Scrioa ştea a fost 
radiat ă din oficiu  de la Oficiul Registrului Comer Ńului de pe lâng ă Tribunalul 
Teleorman, nemaifiind persoan ă impozabil ă, subiect de drepturi şi obliga Ńii, cu 
obliga Ńia organului fiscal de a sc ădea din eviden Ńe crean Ńele fiscale datorate de 
debitor dup ă radiere, indiferent dac ă a fost atras ă sau nu r ăspunderea altor 
persoane.  
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În fapt , prin Decizia nr. ...../.....2003 a DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman s-a decis suspendarea soluŃionării cauzei contestatoarei S.C. ..... 
S.R.L. ….. ca urmare a atacării constatărilor din Procesul verbal de control încheiat la data 
de .....2003 şi înregistrat la sediul organului Gărzii Financiare – SecŃia Teleorman sub nr. 
...../.....2003, până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latură penală, pentru suma 
totală de .... ron reprezentând: 

- ..... ron taxa pe valoarea adaugată; 
- ….. ron majorări de întârziere aferente; 
- ….. ron penalităŃi de întârziere aferente ; 

Parchetului de pe lângă Judecătoria ….. a emis RezoluŃia de scoatere de sub 
urmărire penală la data de ….. 2003, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire 
penală a învinuitului din Dosarul penal nr. …../P/2003, ….., administrator al firmei 
contestatoare. 

S-a avut în vedere împrejurarea comiterii faptelor, faptul că învinuitul nu s-a sustras 
de la plata obligaŃiilor fiscale prin nedeclararea veniturilor impozabile sau ascunderea 
obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile. 

În consecinŃă, în cauză nu au fost întrunite elementele materiale ale laturii obiective 
a infracŃiunii prevăzute de art.11, lit.b), din Codul penal, dispunându-se scoaterea 
învinuitului de sub urmărire penală. 

Nu s-a reŃinut în sarcina învinuitului nici comiterea infracŃiunii prevăzute de art.40 
din Legea contabilităŃii nr.82/1991 aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea 
nr.310/2002, art.37. 

De măsura dispusă, de scoatere de sub urmărire penală, organul de revizuire a luat 
act la data de …..2009 - potrivit RezoluŃiei emise de Parchetul de pe lângă Judecătoria 
….., înregistrată la Registratura DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman sub nr. …../…..2009 – făcându-se deîndată demersurile legale la Oficiul 
Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Teleorman potrivit Adresei nr. …../…..2009 – 
prin care s-a solicitat în baza dispoziŃiilor art. 60 şi 61 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, evoluŃia juridică 
precum şi starea juridică la zi ale autoarei cererii, transmiŃând în acest sens datele de 
identificare. 

Prin Adresa nr. ….. din …..2009 – înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr. ….. 
din …..2009 – Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Teleorman răspunde 
solicitărilor transmiŃînd un scurt istoric al firmei contestatoare precum şi faptul că la data de 
…..2006 a fost radiată din oficiu înmatricularea – radiată de drept in baza dispoziŃiilor 
art.31 din Legea nr.359/2004.  

Documentul care a stat la baza înscrierii operaŃiunii în Registrul ComerŃului l-a 
constituit Încheierea nr. ….. din data de …..2006. 

În consecinŃă, în baza dispoziŃiilor art.214 al.3) din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, prin organul său de specialitate, a reluat 
procedura administrativă de soluŃionare a contestaŃiei, constatând încetarea motivelor care 
au determinat suspendarea, respectiv finalizarea soluŃiei date pe latură penală. 

În vederea pronunŃării unei soluŃii pe cale administrativă, organul de revizuire a luat 
act de faptul că la data emiterii prezentei, contestatoarea, ca entitate juridică, a intrat sub 
incidenŃa art.30 din Legea nr.359/2004, aşa cum a fost modificată şi completată prin 
O.U.G. nr.75/2004, pentru care s-a constatat dizolvarea de drept prin Incheierea nr. ….. 
din …..2006 a Tribunalului Teleorman prin judecatorul delegat . 
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In drept,  cauza îşi găseşte soluŃionarea în dispoziŃiile : 
  

* DECRETULUI nr. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice şi 
persoanele juridice – publicat în Buletinul Oficial nr. 8 din 30 ianuarie 1954 – art.32 şi 40 : 
 Art.32 
 Persoanele juridice sînt supuse înregistr ării sau înscrierii , dacă legile care le 
sînt aplicabile reglementează această înregistrare sau înscriere. 

Art.40 
 Persoana juridică încetează de a avea fiinŃa prin comasare, divizare sau dizolvare . 
    
 * LEGII   nr. 26 din  5 noiembrie 1990, republicată, privind registrul comerŃului – 
publicată în Monitorul Oficial  nr. 49 din  4 februarie 1998 – cu modificările si completările 
ulterioare – art.1 al.1), art.5 al.1), art.21 lit.h) : 

Art.1 (1) ComercianŃii, înainte de începerea comerŃului, precum şi (…)  
întreprinderi familiale sau juridice, prevăzute în mod expres de lege, înainte de începerea 
activităŃii acestora, au obliga Ńia să ceară înmatricularea în registrul comer Ńului, iar în 
cursul exercitării şi la încetarea comerŃului sau, după caz, a activit ăŃii respective, s ă 
ceară înscrierea în acela şi registru a men Ńiunilor  privind actele şi faptele a căror 
înregistrare este prevăzută de lege. 

 Art. 5 

    (1) Înmatricularea şi men Ńiunile sunt opozabile ter Ńilor  de la data efectuării lor 
în registrul comertului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-
a, sau în altă publicaŃie, acolo unde legea dispune astfel. 

Art. 21 
    În registrul comertului se vor înregistra  menŃiuni referitoare la: 
(…) 
h) orice modificare  privitoare la actele, faptele şi menŃiunile înregistrate. 
 

 * LEGII nr. 31 din 16 noiembrie 1990 – republicată - privind societăŃile comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

[ Republicarea s-a efectuat în temeiul art. 10 din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 32/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 27 
iunie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195 din 17 noiembrie 1997, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 28 noiembrie 1997, cu o nouă 
numerotare a textelor.] 

CAP. 1 
    Dizolvarea societăŃilor 

Art. 222 
    (1) Societatea se dizolv ă prin : 
    (…) 
    g) alte cauze prev ăzute de lege  sau de actul constitutiv al societăŃii. 

Art. 227 
    (1) Dizolvarea societ ăŃilor comerciale trebuie s ă fie înscris ă în registrul comer Ńului  
şi publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, în afară de cazul prevăzut la art. 222 alin. (1) 
lit. a). 
    (2) Înscrierea şi publicarea se vor face conform art. 199, când dizolvarea are loc în baza 
unei hotărâri a adunării generale, şi în termen de 15 zile de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit irevocabilă, când dizolvarea a fost pronunŃată de justiŃie. 
    (3) În cazul prevăzut la art. 222 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunŃă de tribunalul 
investit cu procedura falimentului. 
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  Art. 228 
(1) Dizolvarea societ ăŃii  are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are 

loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăŃii sau în alte cazuri 
prev ăzute de lege.  

Art.232 
(6) Pe data r ămânerii irevocabile a hot ărarii prin care s-a admis dizolvarea, 
societatea va fi radiat ă din oficiu din registrul comer Ńului.  

 
* ORDONANłEI GUVERNULUI nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, privind 

Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare : 

 Art. 17 
    Subiectele raportului juridic fiscal 
     (1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul,  unitătile administrativ-teritoriale, 
contribuabilu l, precum şi alte persoane care dobândesc drepturi şi obligaŃii în cadrul 
acestui raport. 
     (2) Contribuabilul este orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate fără 
personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuŃii şi alte sume bugetului general 
consolidat, în condiŃiile legii. 
 (3) Statul este reprezentat de Ministerul Economiei si FinanŃelor prin AgenŃia 
NaŃională de Administrare Fiscală şi unităŃile sale teritoriale. 
 Art.176 
 (6) CreanŃele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiaŃi din registrul 
comerŃului, se scad din eviden Ńa analitic ă pe plătitor dup ă radiere , indiferent dacă s-a 
atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaŃiilor fiscale, în condiŃiile legii. 
  

*LEGII nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităŃilor la 
înregistrarea în registrul comerŃului a persoanelor fizice, asociaŃiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcŃionării 
persoanelor juridice – publicată în Monitorul Oficial nr. 839 din 13 septembrie 2004 , cu 
modificările şi completările ulterioare, aduse până la data de 03 februarie 2006: 
 Art. 2 
    Societ ăŃile comerciale , (…) precum şi alte persoane juridice care se înregistreaz ă în 
registrul comer Ńului  potrivit unor acte normative speciale sunt denumite în sensul 
prezentei legi solicitanŃi. 
  [ Cu precizarea că art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din OrdonanŃa de urgenŃă nr. 
75 din 30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 932 din 12 octombrie 2004.] 
 Art. 26 
     Până la data de 31 decembrie 2004 , persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de 
înmatriculare şi cel de înregistrare fiscală, au obliga Ńia de a solicita  la oficiul registrului 
comerŃului de pe lângă tribunalul din judeŃul în a cărui rază au sediul social sau secundar 
preschimbarea acestora cu noul certificat de înregi strare con Ńinând codul unic de 
înregistrare. 
    [Cu menŃiunea că art. 26 citat, a fost modificat de pct. 17 al art. I din O.U.G. nr. 75 din 
30 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 932 din 12 octombrie 2004.] 

Art.30 
     (1) Neefectuarea preschimb ării certificatului de înmatriculare  şi a celui de 
înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare conŃinând codul unic de înregistrare, 
până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice  
prevăzute la art. 2. 



 
         

 
 

  7 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

     (2) Constatarea dizolv ării de drept se face prin încheierea judec ătorului 
delegat, pronun Ńată la cererea Oficiului Na Ńional al Registrului Comer Ńului.  
     (3) Încheierea judec ătorului delegat se înregistreaz ă în registrul comer Ńului  şi 
se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului FinanŃelor 
Publice, la AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală pe cale electronică, şi se public ă 
concomitent pe pagina de Internet  a Oficiului NaŃional al Registrului ComerŃului, precum 
şi la sediul oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunal. 
 Art.31 
 (4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea 
lichidatorului în termenul prevazut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, 
judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi 
lichidare,(…) 
     (4^1) Prin derogare de la dispoziŃiile art. 252 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat, 
pronunŃate în condiŃiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari, se comunică pe cale 
electronică (…) direcŃiilor generale ale finantelor publice judeŃene(…), se publică pe 
pagina de Internet a Oficiului NaŃional al Registrului ComerŃului şi se afişează la sediul 
oficiului registrului comerŃului de pe lângă tribunal, în a cărui rază societatea comercială 
dizolvată îşi are sediul social. 
     [ Cu precizarea că alin. (4^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 1 al art. XIV din 
Sectiunea a 11-a, Partea a II-a din O.G. nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 89 din 31 ianuarie 2006.] 

 (5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (3) judecătorul delegat nu a fost sesizat cu 
nici o cerere de numire a lichidatorului în condiŃiile alin. (3) şi (4), persoana juridic ă se 
radiaz ă din oficiu din registrul comer Ńului, prin încheiere a judecatorului delegat, 
pronun Ńată la cererea Oficiului Na Ńional al Registrului Comer Ńului. 
 (6) Încheierea de radiere se înregistreaz ă în registrul comer Ńului , se comunică 
şi se publică potrivit dispoziŃiilor alin. (4^1). 
    [Cu menŃiunea că alin. (6) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. XIV din 
SecŃiunea a 11-a, Partea a II-a din O.G. nr.28 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 89 din 31 ianuarie 2006.] 

SpeŃei fiindu-i incidente dispoziŃiile legale în materie citate anterior, în temeiul 
acestora se reŃine că societatea comercială a luat naştere la data înmatriculării acesteia în 
Registrul ComerŃului, iar constatarea faptului că nu a preschimbat certificatul de 
înmatriculare, - obligaŃie ce îi revenea făcând demersul legal de solicitare la Oficiul 
Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Teleorman cu privire la preschimbarea 
acestuia cu noul certificat de înregistrare conŃinând codul unic de înregistrare – a avut 
drept urmare dizolvarea şi implicit radierea societăŃii contestatoare.  
 Din documentele care constituie dosarul cauzei aflate în soluŃionare, se constată că  
neîndeplinirea acestor obligaŃii legale, a condus la decizia oficiului de a solicita 
constatarea dizolvării persoanei juridice contestatoare, astfel că în temeiul art.30 alin.1) si 
alin.2) din Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităŃilor la înregistrarea în registrul 
comerŃului a persoanelor fizice, asociaŃiilor familiale şi a persoanelor juridice, aşa cum a 
fost modificată şi completată prin O.U.G. nr.75/2004, judecatorul delegat la Oficiul 
Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul Teleorman constată îndeplinirea cerinŃelor 
legale şi dispune admiterea cererii formulate şi – în consecinŃă – constată dizolvarea 
persoanei juridice contestatoare. 
 S-a dispus înregistrarea în registrul comerŃului a menŃiunii de constatare a 
dizolvării, comunicarea şi efectuarea publicităŃii legale în condiŃiile dispuse de art.30 din 
Legea nr.359/2004, prin Incheierea nr. …../…..2005 a Tribunalului Teleorman, prin 
judecatorul delegat. 
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 Potrivit informaŃiilor transmise de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă 
Tribunalul Teleorman radierea din oficiu a fost înscrisă la data de …..2006 în baza 
Încheierii nr. ….. din data de …..2006, ca radiere de drept potrivit dispoziŃiilor art.31 din 
Legea nr.359/2004 citat anterior.  
 Se reŃine că societatea contestatoare figurează la pozitia nr. ….. din anexa la 
încheierea în cauză, constatându-se radierea cu data de …..2006, data publicării, conform 
prevederilor art.30 şi art.31 din Legea nr.359/2004. 
 Aceste informaŃii fiind de interes public au fost obŃinute, fiind disponibile pe site-ul 
Ministerului JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti – Oficiul Registrului ComerŃului. 
 De starea juridică a contestatoarei a luat act şi DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman, care informează organul de soluŃionare despre această 
situaŃie, arătând că autoarea cererii figurează în evidenŃele sale ca fiind radiată pe motivul 
prevăzut de dispoziŃiile art.31 din Legea nr.359/2004. 
 În condiŃiile aspectelor reŃinute, odată cu radierea firmei petiŃionare, aceasta îşi 
încetează existenŃa din punct de vedere juridic, nemaiputând fi subiect de drepturi şi 
obligaŃii şi - pe cale de consecinŃă - nici subiect al raporturilor de drept fiscal. 
 În această situaŃie, Codul de procedură fiscală a reglementat o procedură specială 
prin care creanŃele fiscale datorate de către o persoană fizică radiată, potrivit legii, se scad 
din evidenŃa analitică pe plătitor, indiferent dacă instanŃa judecătorească a dispus sau nu 
atragerea răspunderii personale şi patrimoniale a altor persoane. 
    Având în vedere argumentele expuse, urmeazã sã fie respinsã ca fiind f ără 
obiect contestaŃia formulată împotriva măsurilor dispuse prin Procesul verbal de control  
încheiat la data de …..2003 şi înregistrat sub nr. …../…..2003, pentru suma în cuantumul 
total contestat de ….. ron/lei, luându-se act de faptul ca titulara dreptului procesual a 
încetat să mai existe, fiind radiată de la Oficiul Registrului Comertului în condiŃiile 
prevederilor art.31 al.6) din Legea nr. nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea 
formalităŃilor la înregistrarea în registrul comerŃului a persoanelor fizice, asociaŃiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcŃionării persoanelor juridice.  
 

    * 
*     * 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, directorul coordonator al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman 

 
D  E  C  I  D  E : 

 
 
Art.1.   Respingerea  contestaŃiei formulată de S.C. ….. S.R.L. ….. - îndreptată 

împotriva măsurilor stabilite prin Procesul verbal de control  încheiat la data de .....2003 şi 
înregistrat sub nr. ...../.....2003 -,  ca fiind f ără obiect , pentru suma în cuantumul contestat 
de  ..... ron/lei ce reprezintă: 

- ..... ron/lei taxa pe valoarea adaugată; 
- ….. ron/lei majorări de întârziere aferente; 
- ..... ron/lei penalităŃi de întârziere aferente ; 

luându-se act de faptul că titulara dreptului procesual a încetat să mai existe, fiind 
radiată de la Oficiul Registrului ComerŃului.  
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Art.2.  Prezenta decizie a fost redactată în 5(cinci) exemplare, egal valabile, 

comunicate celor interesaŃi.  
  
 Art.3.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicării . 
  

Art.4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va duce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 
 
 
 

….. 
 

 DIRECTOR COORDONATOR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


