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       D E C I Z I A 
 
                                          nr. 35 di n 10.08.2009 
 
 

Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ,,….." SRL, cu sediul                                                                                                                                                                                              
             social în localitatea ….., judeŃul Teleorman 
 

  
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman prin Biroul de SoluŃionare a                                 

ContestaŃiilor a fost sesizată de Garda Financiară SecŃia Teleorman prin adresa nr. 
…../…..2003, cu privire la contestaŃia formulată de S.C. ,,….." SRL, cu sediul în 
localitatea ….., judeŃul Teleorman, împotriva măsurilor dispuse prin Procesul verbal 
nr. …../…..2003, ocazie cu care s-a înaintat şi dosarul cauzei împreună cu referatul 
motivat înregistrat la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman sub nr. 
…../…..2003.                                                                                                                                                 

Petenta completează cererea de contestare a actului de control cu adresa 
înregistrată sub nr. …../…..2003, specificând cuantumul sumei contestate menŃionat 
în preambulul deciziei. 

De asemenea Garda Financiară - SecŃia Teleorman în urma verificării 
efectuate au fost constatate fapte ce pot întruni elemente constitutive ale unei 
infracŃiuni prevăzute de art. 11, lit. c) din Legea nr. 87/1994, privind combaterea 
evaziunii fiscale, republicată.                                                                                                                                      

Un exemplar din Procesul verbal de control nr. …../…..2003 a fost comunicat 
şi organelor de cercetare penală pentru a se pronunŃa cu privire la existenŃa sau 
inexistenŃa elementelor constitutive ale infracŃiunii de evaziune fiscală, fapt ce a 
făcut ca organul de soluŃionare a contestaŃiilor prin Decizia nr. …../…..2003 să 
suspende soluŃionarea pe fond a contestaŃiei formulată de S.C. ,,…..” S.R.L. pentru 
suma în cuantum total de ….. lei, până la pronunŃarea unei soluŃii definitive pe latură 
penală, procedură administrativă urmând a fi reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea. 
  Ulterior prin RezoluŃia fără număr din …..2003 Dosar nr. …../P/2003, Parchetul 
de pe lângă Judecătoria ….., a propus organelor de cercetare penală, de a nu se 
începe urmărirea împotriva numitului ….., administrator la S.C. ,,…..” S.R.L. com. ….., 
deoarece faptele pentru care a fost cercetat nu există în materialitatea lor.SoluŃia 
adoptată de organele jurisdicŃionale a fost comunicată DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice Teleorman prin RezoluŃia din …..2003, înregistrată sub nr. …../…..2009. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
  

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel :  + 0247 312 788  
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e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 
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 Avându-se în vedere RezoluŃia fără număr din …..2003, de scoatere de sub 
urmărire penală a administratorului societăŃii, organul de revizuire este competent să 
reia procedura administrativă de soluŃionare a cererii.  
 
            Suma contestat ă, la nivelul valorii de ….. lei, reprezint ă:  

                       - ….. lei -  fonduri speciale (contribuŃie asigurări sociale, contribuŃie                                                                                                                              
asigurări sănătate, contribuŃie fond şomaj şi fond handicapaŃi);  

    - ….. lei -  majorări de întârziere aferente;  

              - ….. lei -  penalităŃi. 
 

 La data soluŃionării contestaŃiei pe linie administrativă sunt îndeplinite condiŃiile 
de contestare prevăzute de OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 13/2001, art. 1 alin. 
(1), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), privind soluŃionarea contestaŃiilor împotriva măsurilor 
dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului 
FinanŃelor Publice, aprobată prin Legea nr. 506/2001, DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice Teleorman este competentă să soluŃioneze pe fond contestaŃia având ca obiect 
creanŃe fiscale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

În condiŃiile arătate, organul de soluŃionare a contestaŃiilor a solicitat la Garda 
Financiară – SecŃia Teleorman cu adresa nr. …../…..2009, remiterea în termen legal 
a dosarului cauzei, în vederea reinvestirii cu soluŃionarea pe fond a contestaŃiei nr. 
…../…..2003, în condiŃiile legii. Garda Financiară – SecŃia Teleorman cu adresa nr. 
…../TR/…..2009, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Teleorman 
sub nr. …../…..2009, a remis dosarul S.C. ,,…..” S.R.L., com. ….., Jud. Teleorman.                                                                                                                                                                  

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei se reŃin următoarele:  

I. Petenta solicit ă anularea m ăsurilor dispuse prin actul de control atacat 
ca fiind neîntemeiate şi nelegale pe urmatoarele considerente:  

Numita ….. din ….. în perioada …..2000 - …..2001 a lucrat cu carte de muncă 
de S.C. ,,….." SRL ….. având contractul individual de munca nr. …../…..2000, iar la 
data de …..2001 a fost transferata la S.C. ,,….." SRL ….., unde lucrează şi în 
prezent obligaŃiile catre bugetele publice au fost înregistrate în evidenŃa contabilă şi 
virate pe destinaŃiile legale.                                                                                                                                                                                                                         

În aceste condiŃii solicită exonerarea de la plată a obligaŃiilor fiscale stabilite 
prin actul de control atacat.  

II. Din actul de control contestat nr. …../…..2003,  rezult ă că verificarea s-
a efectuat la solicitarea Inspectoratului de Poli Ńie Jude Ńean Teleorman - Poli Ńia 
Municipiului ….. conform adresei nr. ….. din …..200 3, avand drept obiect de 
control stabilirea prejudiciului prin sustragerea s ursei impozabile în perioada 
….. 2000 - ….. 2001, privind pe numita ….., vânz ătoare la punctul de lucru ….., 
unde a lucrat far ă contract de munca.  

Organul de control reŃine că ….. a lucrat la S.C. ,,….." SRL Scrioaştea în 
perioada ….. 2000 - ….. 2001 fară carte de muncă potrivit declaraŃiilor şi actelor ce 
formează anexe la procesul verbal, primind pentru munca prestată salariu minim pe 
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lună.  

În acest caz agentul economic nu a înregistrat în evidenŃa contabilă obligaŃiile 
fiscale catre propritatea publică (contribuŃie asigurări sociale, contribuŃie asigurări de 
sănătate, contribuŃie fond şomaj şi fond handicapaŃi) în suma de ….. lei, pentru care 
au fost calculate majorări de întârziere în sumă de ….. lei conform situaŃiilor anexate 
la prezentul proces verbal de control şi penalităŃi în sumă de ….. lei.   

Pentru stabilirea unor fapte care contravin dispoziŃiilor legale în materie, citate 
anterior, s-a înaintat un exemplar din procesul verbal organelor de cercetare penală 
în vedera constatării existenŃei sau inexistenŃei elementelor constitutive ale 
infracŃiunii de evaziune fiscală prevăzută şi pedepsită de art. 10 - 13 din Legea nr. 
87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.  

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, motivele 
prezentate de petent ă, constat ările organului de control precum şi actele 
normative existente în vigoare, în perioada verific ată se re Ńin urm ătoarele:  

Socitatea comercială ,,….." SRL are sediul social în comuna ….., judeŃul 
Teleorman, este imatriculată la Oficiul Registrului ComerŃului Teleorman sub nr. J 
…../…../1992, cod fiscal R ….. şi este reprezentată de domnul …...  

1. Referitor la cererea depus ă de administratorul societ ăŃii S.C. ,,…..” 
S.R.L privind suma de ….. lei, reprezentând obliga Ńii fiscale de natura: fonduri 
speciale (contribu Ńie asigur ări sociale, contribu Ńie asigur ări s ănătate, 
contribu Ńie fond şomaj şi fond handicapa Ńi)     

Cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teleorman se poate investi cu soluŃionarea pe fond a cererii formulate de S.C.,,…..” 
S.R.L şi de a stabili legalitatea măsurilor stabilite de organul de control care au 
dispus petiŃionarei contribuŃii sociale (contribŃie asigurări sociale, contribuŃie 
asigurări sănătate, contribuŃie fond şomaj şi fond handicapaŃi) în sumă de ….. lei, 
solicitând anularea măsurilor dispuse prin actul de control atacat ca fiind 
neîntemeiate şi nelegale. 

În fapt:  prin adresa nr. …../…..2003, PoliŃia Municipiului ….. a solicitat Gărzii 
Financiare - SecŃia Teleorman, verificarea S.C. ,,….." SRL, ….. în interesul 
cercetărilor pe care Ie efectuează acest organ, stabilirea sumei sustrasă de la plata 
impozitului pe salarii datorat statului în perioada ….. 2000 - ….. 2001 prin 
ascunderea sursei impozabile, sumă de bani primită de ….. vanzătoare.  

Controlul efectuat a concluzionat că S.C. ,,….." SRL ….. nu a înregistrat în 
evidenŃa contabilă obligaŃiile ce trebuiau plătite de societate către bugetele publice, 
astfel: 
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- lei -  

Contribu Ńia 
sau   suma datorat ă  Major ări  Penalit ăŃi  

fondul      

CAS  25
%  

….. ….. ….. 

CASS  7%  ….. ….. ….. 
Fd. şomaj  5%  ….. ….. ….. 
F d. handicapaŃi 
                       2%  ….. ….. ….. 

TOTAL   ….. ….. ….. 

            Ca urmare adresei emise de PoliŃia Municipiului ….. şi înregistrată la Garda 
Financiară Teleorman sub nr. …../…..2003, procesul verbal nr. …../…..2003 
cuprinzând constatările organului de control, a fost comunicat organelor de cercetare 
penală să se pronunŃe dacă abaterile de natură financiar fiscală constatate la S.C. 
,,….." SRL ….. au caracter infracŃional.  

              Avându-se în vedere RezoluŃia fără număr din …..2003, de scoatere de sub 
urmărire penală a administratorului societăŃii, organul de revizuire este competent să 
reia procedura administrativă. 
  

În drept:   cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile: 
 
 Legea nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor 

reglementari din legislatia de asigurari sociale publicat în: MONITORUL OFICIAL  
NR. 107 din 26 mai 1992 art. 2 alin. (1); 

  
Legea nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizată) privind sistemul public de pensii 

şi alte drepturi de asigurări sociale, publicat în: MONOITOR OFICIAL Nr. 140 din 
01.04.2000, art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22 alin. (1), art. 
28 alin. (1) şi (2), art. 29 lit. a),; 

 
 Legea nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurarilor sociale de sanatate (actualizata 

pana la data de 26 octombrie 2000*) Actualizata pana la data de 26 octombrie 2000, 
cu modificari aduse de OrdonanŃa de urgenŃă nr. 30 din 29 octombrie 1998; 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 72 din 30 decembrie 1998, Respinsă de Legea nr. 419 din 
18 iulie 2001; OrdonanŃa nr. 73 din 27 august 1999, Abrogată de OrdonanŃa nr. 7 din 
19 iulie 2001; OrdonanŃa de urgenŃă nr. 155 din 19 octombrie 1999 şi OrdonanŃa de 
urgenŃa nr. 180 din 26 octombrie 2000 art. 53 alin. (2); 

 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 30 din 29 octombrie 1998 pentru modificarea si 

completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997 publicat în: 
MONITORUL OFICIAL  nr. 421 din  6 noiembrie 1998 art. 1, pct. 4., alin. (2) al art. 
52;  

Ordinul nr. 74 din 7 iunie 2000 pentru aprobarea Normelor privind modul de 
incasare a contributiilor la asigurarile sociale de sanatate (actualizat pana la data de 
25 mai 2002*) Emitent: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Litera 
A, alin. (1); 
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Norme din martie 1999 privind modul de incasare a contributiilor la asigurarile 

sociale de sanatate Emitent: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL CASEI  
NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  
nr. 114 din 19 martie 1999 Litera A alin. (1); 
 

Legea nr. 1 din 7 ianuarie 1991 (republicata**) privind protectia sociala a 
somerilor si reintegrarea lor profesionala (actualizata pana in 24 iunie 1999*) de 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 9 din 14 aprilie 1997; Legea nr. 65 din 21 aprilie 1997; 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 35 din 8 iulie 1997; OrdonanŃa de urgenŃă nr. 47 din 2 
septembrie 1997; Legea nr. 126 din 22 iunie 1998; OrdonanŃa de urgenŃă nr. 98 din 
24 iunie 1999; art. 22 lit. a); publicat în: MONITOR OFICIAL Nr. 1/08.01.1999; 

 
 Legea nr. 82 din 24 Decembrie 1991 (*republicatâ*), publicat în: MONITOR 

OFICIAL Nr. 629 din 27 August 2002, art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi 
(2), art. 22 alin. (1), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29 lit. a), art. 31  alin. (1), (2), (3), (4) şi 
(5); 

 Legea nr. 130 din 20 Iulie 1999 privind unele măsuri de protecŃie a 
persoanelor încadrate în muncă, publicat în: MONITOR OFICIAL Nr. 355 din 27 iulie 
1999, art. 1, art. 10; 
care precizez ă: 

 
Legea nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea si completarea unor 

reglementari din legislatia de asigurari sociale pu blicat în: MONITORUL 
OFICIAL  NR. 107 din 26 mai 1992 

[…] 
 
ART. 2 
 
Decretul nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat 

se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
  
(1)  Alineatul 1 al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:  
    "Pentru persoanele juridice si fizice care folosesc personal salariat, 

contributia asigurarilor sociale de stat se stabileste diferentiat, astfel:  
     - 25% asupra cistigului brut realizat de celelalte categorii de salariati; 
 
 LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizat ă*) 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigur ări sociale 
(actualizat ă până la data de 15 ianuarie 2001*) 
MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 aprilie  2000 
     

[…] 
 

ART. 5 
 

(1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: 
I. persoanele care desfăşoară activităŃi pe baza de contract individual de muncă; 

[…] 
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ART. 6 
 

(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraŃii 
prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI, denumite în continuare angajatori, precum şi 
instituŃiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuŃi la art. 
5 alin. (1) pct. III sunt obligate să depună în fiecare luna, la termenul stabilit de 
CNPAS, declaraŃia privind evidenŃa nominală a asiguraŃilor şi a obligaŃiilor de plata 
catre bugetul asigurarilor sociale de stat. DeclaraŃia se depune la casa teritorială de 
pensii, în raza careia se află sediul angajatorului. 

[…] 
 

ART. 21 
(1) ContribuŃia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în 

una dintre situaŃiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data încheierii contractului 
de asigurare. 

[…] 
         

ART. 22 
(1) Calculul şi plata contribuŃiei de asigurări sociale, datorata de asiguraŃii 

prevăzuŃi la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi VI şi de angajatorii acestora, se fac lunar de 
catre angajatori. 

[…] 
     

ART. 28 
 […]   

(2) Angajatorul calculează şi virează lunar contribuŃia de asigurări sociale pe 
care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat, împreună cu contribuŃiile 
individuale reŃinute de la asiguraŃi.  

[…] 
 

ART. 29 
Termenele de plată a contribuŃiei de asigurări sociale sunt: 

 
a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul 

angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de 
data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datorează plata;  

[…] 
 
Legea nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurarilor social e de sanatate 

(actualizata pana la data de 26 octombrie 2000*) Ac tualizata pana la data de 26 
octombrie 2000, art. 53 alin. (2); 

[…] 
 
ART. 53 
[…] 

         (2) Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatia 
platii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate de 7%, raportat la fondul de 
salarii. 
 […] 
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Ordonan Ńa de urgen Ńă nr. 30 din 29 octombrie 1998 pentru modificarea si  
completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997 publicat în: 
MONITORUL OFICIAL  nr. 421 din  6 noiembrie 1998  

[…]  
 
 4. Alineatul (2) al articolului 52 va avea urmatorul cuprins: 

     […] 
"(2) Cuantumul contributiei banesti lunare a persoanei asigurate se stabileste, 

incepand cu data de 1 ianuarie 1999, sub forma unei cote de 7%. 
[…] 
 
ORDIN nr. 74 din 7 iunie 2000 pentru aprobarea Norm elor privind modul 

de incasare a contributiilor la asigurarile sociale  de sanatate (actualizat pana la 
data de 25 mai 2002*) Emitent: CASA NATIONALA DE AS IGURARI DE 
SANATATE  

[…] 
 
A. ContribuŃia angajatorului 
 În sensul prezentelor norme se consideră angajator persoana fizică sau 

juridică şi orice altă entitate în beneficiul căreia una sau mai multe persoane fizice 
prestează muncă în baza unui contract individual de muncă sau a unei convenŃii 
civile de prestări de servicii, încheiate potrivit legii. 

1. Angajatorii au obligaŃia sa reŃină şi să vireze caselor de asigurări de 
sănătate contribuŃia pentru asigurările sociale de sănătate, în cotă de 7% raportată 
la fondul de salarii. 

[…] 
 
NORME din martie 1999 privind modul de incasare a c ontributiilor la 

asigurarile sociale de sanatate Emitent: CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 
CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT I N: MONITORUL 
OFICIAL  nr. 114 din 19 martie 1999  
 […] 
 

A. Contributia angajatorului 
1. Persoanele juridice sau fizice care angajeaza personal salariat au obligatia 

sa vireze casei de asigurari de sanatate contributia pentru asigurarile sociale de 
sanatate, in cota de 7%, raportata la fondul de salarii. 

Prin fond de salarii, in sensul prezentelor norme, se intelege suma castigurilor 
brute salariale realizate lunar de catre salariatii angajati cu contract individual de 
munca, inclusiv sumele platite, potrivit legii, din acest fond, pentru concediile 
medicale. 

In mod corespunzator se calculeaza si contributia datorata de organizatiile 
cooperatiei mestesugaresti, cota de 7% aplicandu-se asupra veniturilor brute lunare 
acordate membrilor cooperatori. 

[…] 
 
LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 (republicata**) priv ind protectia sociala a 

somerilor si reintegrarea lor profesionala (actuali zata pana in 24 iunie 1999*) 
publicat în: MONITOR OFICIAL Nr. 1/08.01.1999 
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ART. 22 
Fondul necesar pentru plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare 

profesionala si a alocatiei de sprijin se constituie din urmatoarele surse:  
a) o cota de 5% aplicata asupra fondului de salarii realizat lunar, in valoare 

bruta, de persoanele fizice si juridice romane si straine cu sediul in Romania, care 
angajeaza personal roman, precum si din veniturile declarate in contractele de 
asigurari sociale de catre persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate 
individuala si asociatiile familiale care isi desfasoara activitatea in temeiul 
Decretului-lege nr. 54/1990; 
 […] 
 

LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicat ă*) 
contabilit ăŃii nr. 82/1991*) 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 augus t 2002  

[…] 
 

ART. 6 
(1) Orice operaŃiune economico - financiară efectuată se consemnează în 

momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

[…]     
 
  LEGE   nr. 130 din 20 iulie 1999 
privind unele m ăsuri de protec Ńie a persoanelor  încadrate în munc ă 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  nr. 355 din 27 iuli e 1999 
  

[…] 
 

ART. 1 
(1) Încadrarea în muncă a unei persoane se realizează prin încheierea unui 

contract individual de muncă între persoana care prestează munca şi persoana fizică 
sau juridică în beneficiul căreia este prestată munca, denumită angajator. 

(2) Contractele individuale de muncă se încheie în forma scrisă. ObligaŃia de 
a încheia contractul de muncă în forma scrisă revine angajatorului. 

(3) Persoana încadrată în muncă în condiŃiile prevăzute la alin. (1) 
dobândeşte calitatea de salariat şi are drepturile şi obligaŃiile prevăzute de legislaŃia 
muncii, de contractele colective de munca şi de contractul individual de muncă. 

[…] 
 

ART. 10 
[…] 

    (2) Angajatorii prevăzuŃi la alin. (1) au urmatoarele obligaŃii: 
     a) să prezinte lunar la direcŃiile generale de muncă şi protecŃie socială 
dovezile din care să rezulte plata salariilor, a contribuŃiei la fondul de asigurări 
sociale şi la constituirea Fondului pentru pensia suplimentară, precum şi a 
contribuŃiei la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj; 

[…] 
   
 Pentru considerentele de fapt   şi de drept reŃinute, urmeaz ă că acest cap ăt de 
cerere din contesta Ńie să fie respins ca neîntemeiat, pentru suma de ….. lei , 
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reprezentând diferen Ńă de fonduri speciale (contribu Ńii asigur ări sociale, 
contrtibu Ńie asigur ări sănătate, contribu Ńie fond şomaj şi fond handicapa Ńi). 
 
 2. Referitor la suma în cuantum total de ….. lei, î nsemnând accesorii 
aferente diferen Ńei de fonduri speciale, reprezentând: 
 
 - ….. lei   - majorări de întârziere; 
 - ….. lei   - penalităŃi. 
  
 In fapt,  organele de revizuire reŃin că stabilirea acestora în sarcina petentei 
reprezintă măsura accesorie în raport cu debitul. 
 Întrucât în sarcina petiŃionarei au fost reŃinute ca fiind datorat debitul de natura 
contribuŃiilor sociale şi fondurilor speciale, aceasta datorează majorări de întârziere şi 
penalităŃi aferente, calculate de organele de inspecŃie fiscală. 
 
 In drept : cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile :  
 

LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizată*) privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (actualizată până la data de 15 ianuarie 
2001*) MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 aprilie  2000 Art. 31 alin. (1), (2), (3), (4), 
(5); 

Legea nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurarilor sociale de sanatate (actualizata 
pana la data de 26 octombrie 2000*) Actualizata pana la data de 26 octombrie 2000, 
cu modificari aduse de OrdonanŃa de urgenŃă nr. 30 din 29 octombrie 1998; 
OrdonanŃa de urgenŃă nr. 72 din 30 decembrie 1998, Respinsă de Legea nr. 419 din 
18 iulie 2001; OrdonanŃa nr. 73 din 27 august 1999, Abrogată de OrdonanŃa nr. 7 din 
19 iulie 2001; OrdonanŃa de urgenŃă nr. 155 din 19 octombrie 1999 şi OrdonanŃa de 
urgenŃa nr. 180 din 26 octombrie 2000 art. 56 alin. (1); 

LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 (republicata**) privind protectia sociala a 
somerilor si reintegrarea lor profesionala (actualizata pana in 24 iunie 1999*) 
publicat în: MONITOR OFICIAL Nr. 1/08.01.1999 art. 23 alin. (4) 

 
HOTĂRÂRE   nr. 354 din  6 mai 1999 privind stabilirea cotei majorărilor de 

întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare publicat în: 
MONITORUL OFICIAL  nr. 198 din  7 mai 1999 Art. 1; 

 
 HOTĂRÂRE nr. 564 din 3 iulie 2000 privind stabilirea cotei majorărilor de 

întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor bugetare publicat în: 
MONITORUL OFICIAL nr. 317 din 7 iulie 2000 Art. 1; 

 
HOTARARE nr. 1.043 din 18 octombrie 2001 privind stabilirea cotei 

majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare 
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 29 octombrie 2001 Art. 1; 

  
HOTARARE nr. 874 din 16 august 2002 pentru stabilirea cotei majorarilor de 

intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si a cotei 
majorarilor datorate pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor 
bugetare Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 29 august 2002 Art. 1; 
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HOTARARE nr. 1.513 din 18 decembrie 2002 pentru stabilirea nivelului 
dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare si pe perioada 
amanarii sau esalonarii la plata a obligatiilor bugetare Publicat în: MONITORUL 
OFICIAL nr. 959 din 28 decembrie 2002  Art. 1; 

 
ORDONANTA nr. 26 din 26 iulie 2001 pentru modificarea Ordonantei 

Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare Publicat în: 
MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 16 august 2001 pct. 3 Art.13^1 alin. 3; 
care precizeaz ă: 
 

 LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizat ă*) privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigur ări sociale (actualizat ă până la data de 15 
ianuarie 2001*) MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 apr ilie  2000 Art. 31 alin. (1), 
(2), (3), (4), (5); 
 

ART. 31 
(1) Neplata contribuŃiei de asigurări sociale la termenele prevăzute la art. 29 

generează plata unor majorări calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data 
achitării sumei datorate inclusiv. 

(2) Cota majorărilor de întârziere, prevăzută la alin. (1), se stabileste potrivit 
reglementărilor privind executarea creanŃelor bugetare. 

(3) Sumele reprezentând majorările de întârziere se fac venit la bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

(4) Calculul majorărilor de întârziere, evidenŃierea în contabilitate şi urmărirea 
plăŃii acestora se fac de către angajator sau, dupa caz, de instituŃia care efectuează 
plata ajutorului de şomaj. 

(5) Calculul majorărilor de întârziere pentru asiguraŃii cu declaraŃie sau 
contract de asigurare se efectuează, dupa caz, de acestia sau de casele teritoriale 
de pensii. 

[…] 
 
Legea nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurarilor social e de sanatate 

(actualizata pana la data de 26 octombrie 2000*) Ac tualizata pana la data de 26 
octombrie 2000, cu modificari aduse de Ordonan Ńa de urgen Ńă nr. 30 din 29 
octombrie 1998; Ordonan Ńa de urgen Ńă nr. 72 din 30 decembrie 1998, Respins ă 
de Legea nr. 419 din 18 iulie 2001; Ordonan Ńa nr. 73 din 27 august 1999, 
Abrogat ă de Ordonan Ńa nr. 7 din 19 iulie 2001; Ordonan Ńa de urgen Ńă nr. 155 
din 19 octombrie 1999 şi Ordonan Ńa de urgen Ńa nr. 180 din 26 octombrie 2000 
art. 56 alin. (1); 

 
[…] 
 
ART. 56 
(1) Angajatorii si asigurŃii care au obligaŃia plăŃii contribuŃiei pentru asigurările 

sociale de sănătate, potrivit prevederilor prezentei legi, şi care nu o respecta 
datorează majorări pentru perioada de întarziere, egale cu majorările aferente pentru 
întârzierea achitării impozitelor. 

[…] 
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LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 (republicata**) priv ind protectia sociala a 
somerilor si reintegrarea lor profesionala (actuali zata pana in 24 iunie 1999*) 
publicat în: MONITOR OFICIAL Nr. 1/08.01.1999 art. 23 alin. (4) 

 
[…] 
ART. 23 
(4) În cazul neachitării la termen a contribuŃiilor datorate pentru constituirea 

fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesionala şi a 
alocaŃiei de sprijin, precum şi a majorărilor de întîrziere, potrivit legii, directiile 
teritoriale ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pot dispune poprirea sumelor 
respective din conturile agentilor economici, prin introducerea de dispozitii de 
incasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate a 
le executa fara acceptul debitorilor. In cazul lipsei disponibilitatilor banesti in 
conturile bancare, lichidarea creantelor se face prin aplicarea procedurii de 
executare silita, in conditiile legii. 

[…]  
 
HOTĂRÂRE   nr. 354 din  6 mai 1999 privind stabilirea c otei major ărilor 

de întârziere datorate pentru neplata la termen a o bliga Ńiilor bugetare 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  nr. 198 din  7 mai 1999  
 

ART. 1 
 Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor 
bugetare, constând în impozite, taxe şi alte sume care reprezintă, potrivit legii, 
resurse financiare publice, este de 0,30% pentru fiecare zi de întârziere.   
 […] 
 

HOTĂRÂRE nr. 564 din 3 iulie 2000 
privind stabilirea cotei major ărilor de întârziere datorate pentru neplata la 
termen a obliga Ńiilor bugetare PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 3 17 din 7 
iulie 2000 

  
ART. 1 
Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor 

bugetare, constând în impozite, taxe, contribuŃii şi alte sume care reprezintă, potrivit 
legii, resurse financiare publice, este de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere. 
 […] 
 

HOTARARE nr. 1.043 din 18 octombrie 2001 privind st abilirea cotei 
majorarilor de intarziere datorate pentru neplata l a termen a obligatiilor 
bugetare Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 682 din  29 octombrie 2001  

 
ART. 1  
Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 

bugetare, constand in impozite, taxe, contributii si alte sume care reprezinta, potrivit 
legii, resurse financiare publice, este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. 
          […]  
 

HOTARARE nr. 874 din 16 august 2002 pentru stabilir ea cotei majorarilor 
de intarziere datorate pentru neplata la termen a o bligatiilor bugetare si a cotei 
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majorarilor datorate pe perioada amanarii sau esalo narii la plata a obligatiilor 
bugetare Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din  29 august 2002  

 
ART. 1 
Cota majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor 

bugetare constand in impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand, potrivit 
legii, venituri bugetare este de 0,07% pentru fiecare zi de intarziere. 

[…] 
 
HOTARARE nr. 1.513 din 18 decembrie 2002 pentru sta bilirea nivelului 

dobanzii datorate pentru neplata la termen a obliga tiilor bugetare si pe 
perioada amanarii sau esalonarii la plata a obligat iilor bugetare Publicat în: 
MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 28 decembrie 2002  Ar t. 1 

 
ART. 1 
Nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare 

constand in impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand, potrivit legii, 
venituri bugetare, precum si pe perioada amanarii sau esalonarii la plata a 
obligatiilor bugetare restante este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere sau zi 
calendaristica, dupa caz. 

[…] 
 
ORDONANTA nr. 26 din 26 iulie 2001 pentru modificar ea Ordonantei 

Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelo r bugetare Publicat în: 
MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 16 august 2001 

[…]  
3. Articolul 13^1 va avea următorul cuprins: 
[…] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor venituri 

bugetare, cu excepŃia majorărilor de întârziere, a penalităŃilor şi a amenzilor, se 
sancŃionează cu o penalitate de întarziere de 0,5% pentru fiecare lună şi/sau pentru 
fiecare fracŃiune de luna de întarziere, începând cu data de întâi a lunii urmatoare 
celei în care acestea aveau termene de plată. Penalitatea de întarziere nu înlătură 
obligaŃia de plată a majorărilor de întârziere şi/sau a penalităŃilor. 

În aceste condiŃii cererea îndreptată împotriva sumei de ….. lei,  care 
reprezintă accesorii aferente debitului, urmeaz ă să fie respins ă ca neîntemeiat ă.  

 
* 
 

*          * 
   
  

Avand în vedere motivele de fapt  şi de drept  arătate, în temeiul Hotărârii 
Guvemului nr. 34/2009, privind organizarea si funcŃionarea Ministerului FinanŃelor 
Publice, Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, directorul coordonator al DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman 
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                       DECIDE : 
 

Art. 1.  Se respinge ca neîntemeiată cererea formulată de S.C. ,,…..” S.R.L. 
cu sediul social în com. ….., judeŃul Teleorman, pentru suma de ….. lei , 
reprezentând: 

          - ….. lei - contribuŃii sociale şi fonduri speciale (contribuŃie asigurări                                                                                                                                                                                                                                                   
sociale,contribuŃie asigurări sănătate, contribuŃie fond şomaj şi fond handicapaŃi); 

- ….. lei  - majorări de întârziere aferente; 

-   ….. lei  - penalităŃi.    

Art. 2.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa Judecătorească de 
contencios administrativ în termen de 6 luni de la data comunicării.  

Art. 3.  Prezenta a fost redactată în 5 (cinci) exemplare toate cu valoare de 
original comunicată celor interesaŃi.  

Art. 4.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.  

 

 

                        ….. 
   

        Director Coordonator           


