
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
D-na X,  

cu domiciliul în --, Str.--, nr.--, ap.--, jud. Covasna, înregistrat� la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Mun.Sfântu Gheorghe, prin adresa nr..--/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de D-na X, înregistrat� la organul 
fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia referitor la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
--/2009, în sum� de ?? lei. 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de D-na X se cere anularea / desfiin�area Deciziei 
referitor la obliga�iile de plat� accesorii nr. --/2009, în sum� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� potrivit art.110 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede la alin.2 �i 3, 
urm�toarele: 

“(2) Colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean�� sau al unui 
titlu executoriu, dupa caz. 
 (3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a 
fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii.” 

În spe��, în con�inutul deciziei nr.--/2009 se face referire la documentul nr.--/2006 
prin care s-a individualizat plata, document care nu a fost comunicat contestatoarei. 

În continuare se mai arat� c� actul administrativ fiscal este opozabil� numai dup� 
comunicarea acestuia potrivit art.45, alin.2 din din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�. 
 

II. Administra�ia Finan�elor Publice Mun. Sfântu Gheorghe a emis Decizia referitor 
la obliga�iile de plat� accesorii nr. --/2009, în sum� de ?? lei, �i la rubrica “ Document prin 
care s-au individualizat sumele de plat� nr. “ s-a trecut gre�it nr. actului prin care sa 
individualizat plata, în consecin�� se propune corectarea nr. actului respectiv. 
 

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 
fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada controlului se re�in 
urm�toarele: 
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Administra�ia Finan�elor Publice Mun. Sfântu Gheorghe a emis Decizia referitor la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. --/2009, în sum� de ?? lei, �i la rubrica “ Document prin 
care s-au individualizat sumele de plat� nr. “ s-a trecut gresit nr. actului prin care sa 
individualizat plata, în consecin�� se propune corectarea nr. actului respectiv. 

Luând în considerare referatul cu propuneri �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 
206, art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 
 

D E C I D E : 
 
 Admiterea contesta�iei formulat� de D-na X, cu domiciliul în --, Str.--, nr.--, ap.--, 
jud. Covasna, împotriva Deciziei referitor la obliga�iile de plat� accesorii nr. --/2009, în 
sum� de ?? lei, ca întemeiat�, �i pe cale de consecin�� desfiin�eaz� Decizia referitor la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. --/2009, în sum� de ?? lei, act administrativ fiscal emis de 
Administra�ia Finan�elor Publice Mun. Sfântu Gheorghe, �i las� ca m�sur� refacerea 
actului desfiin�at având în vedere actele depuse de contestatoare în sus�inerea cauzei �i 
respectarea pct. 12.7 �i pct 12.8 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, din care cit�m: 
“12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei 
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“ 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


