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DECIZIA nr.38/30.05.2008 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………  

 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre SAIF - AFP Constan�a prin adresa 
nr…………/14.05.2008 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/14.05.2008, cu privire la contesta�ia formulat� de 
societatea CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan�a, str……………, 
nr……, jud.Constan�a, cod fiscal:RO ……………….  
 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� debitele stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr………… întocmit� în data de 
21.03.2008, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
21.03.2008, în cuantum total de …………… lei, constând în :  

 
�  …………… lei – impozit pe profit; 
�  …………… lei – major�ri  de întârziere -impozit  pe profit; 
�  …………… lei – T.V.A.; 
�  …………… lei – major�ri de întârziere - TVA; 
 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art.207 
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare fiind înregistrat� la 
S.A.I.F. - A.F.P. Constan�a sub nr…………/09.05.2008. Astfel, actele 
administrative fiscale au fost comunicate petentei prin po�t� la 
data de 24.03.2008 (conform borderoului vizat de c�tre oficiul 
po�tal anexat în copie la dosaul contesta�iei), iar contesta�ia a 
fost depus� prin po�t� la data de 24.04.2008 (conform plicului 
anexat la dosarul contesta�iei) �i a fost înregistrat� sub 
nr…………/09.05.2008.  

Contesta�ia a fost formulat� în numele societ��ii CONSTANTA 
S.R.L. de c�tre d.na D…………… E……………, în calitate de lichidator 
judiciar numit prin încheierea de �edin�� nr………… din 18.01.2008, de 
c�tre judec�torul delegat la O.R.C. de pe lâng� Tribunalul 
Constan�a. 
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Dup� depunerea contesta�iei, lichidatorul judiciar numit, a 
depus la dosarul contesta�iei încheierea de �edin�� 
nr………/08.04.2008 pronun�at� de c�tre judec�torul delegat la O.R.C. 
de pe lîng� Tribunalul Constan�a prin care s-a admis cererea D.nei 
D…………… E………… de înlocuire din calitatea de lichidator judiciar la 
S.C. CONSTANTA S.R.L., încheiere prin care a fost desemnat un nou 
lichidator în persoana d.nei C…………… M…………….  

 
În contextul celor de mai sus se re�ine c�, prin încheierea de 

�edin�� nr…………/18.01.2008, pronun�at� de Tribunalul Constan�a, prin 
judec�torul delegat la Oficiul Registrului Comer�ului în dosarul 
nr…………/15.01.2008 s-a dispus înscrierea în registrul comer�ului a 
men�iunii privind numirea în calitate de lichidator al S.C. 
CONSTANTA S.R.L., societate dizolvat� în temeiul art.237 din L.G. 
nr.31/1990, a d.nei D…………… E………….  

Ulterior, lichidatorul a solicitat înlocuirea sa din calitatea 
de lichidator al S.C. CONSTANTA S.R.L., cerere care a fost 
solu�ionat� prin încheierea de �edin�� nr…………/08.04.2008 pronun�at� 
în dosarul nr…………/2008 de c�tre judec�torul delegat la O.R.C. de pe 
lîng� Tribunalul Constan�a. 

Se re�ine astfel c�, instan�a a admis cererea de înlocuire a 
d.nei D…………… E………… din calitatea de lichidator al societ��ii 
CONSTANTA S.R.L. �i a desemnat în calitate de lichidator pe C…………… 
M……………, dispunând înscrierea men�iunii în registrul comer�ului. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. Constan�a prin 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate investi cu analiza pe 
fond a contesta�iei, în condi�iile în care aceasta a fost formulat� 
de c�tre o persoan� lipsit� de calitate procesual�. 

 
 Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul 
cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�, �inând cont de dispozi�iile legale aplicabile în 
spe��, se re�in urm�toarele: 
 
 În drept, potrivit dispozi�iilor art.6(2) din L.G. nr.26/1990, 
legea registrului comer�ului, 
 

“Încheierile judec�torului delegat privitoare la înmatriculare 
sau la orice alte înregistr�ri în registrul comer�ului sunt 

executorii de drept �i sunt supuse numai recursului.” , 
 

Coroborate cu prevederile de la pct.13 din O.M.F. nr.519/2005 
privind instruc�iunile de aplicare ale Titlului IX din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora, 
 

„ 13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a 
contesta, în situa�ia în care aceasta este formulat� de o persoan� 
fizic� sau juridic� lipsit� de calitate procesual�;”. 
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Potrivit acestor dispozi�ii legale se re�ine c�, exercitarea 

c�ilor administrative de atac formulate împotriva actelor 
administrative fiscale se depun de c�tre persoanele fizice sau 
juridice îndrept��ite potrivit legii �i c� men�iunile referitoare 
la societ��ile comerciale pronun�ate de c�tre judec�torul delegat 
la O.R.C. de pe lâng� Tribunalul Constan�a, sunt executorii de 
drept. 

 
În spe��, se re�ine c� la data formul�rii contesta�iei, 

respectiv 24.04.2008, lichidatorul judiciar al societ��ii CONSTANTA 
S.R.L. aflat� în dizolvare, era înlocuit de c�tre instan�� prin 
încheierea de �edin�� nr………… din data de 08.04.2008, încheiere 
care, potrivit dispozi�iilor legale de mai sus, este executorie de 
drept.  

Prin urmare, începând cu aceast� dat�, lichidatorul judiciar 
D………… E………… nu mai avea calitate procesual� �i, ca atare, 
contesta�ia a fost depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a 
contesta.  

De fapt, în spe��, titularul dreptului de a formula 
contesta�ie este lichidatorul desemnat de c�tre organul abilitat, 
respectiv d.na C………… M…………, conform men�iunii înregistrate la 
registrul comer�ului. 

În concluzie, fa�� de cele men�ionate, precum �i din 
coroborarea textelor de lege men�ionate, rezult� c�, în spe��, 
organul de solu�ionare urmeaz� s� se pronun�e cu solu�ia de 
respingere pentru lipsa calit��ii procesuale, a contesta�iei 
formulate de c�tre S.C. CONSTANTA SRL împotriva Deciziei de 
impunere nr…………/21.03.2008 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
din data de 21.03.2008, pentru suma total� de …………… lei.  

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor 

art.209, alin.1), lit.a) �i ale art.217(1) din Codul de procedur� 
fiscal� aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, 
se: 

 
 

DECIDE: 
 

 
Respingerea contesta�iei formulate de S.C. CONSTANTA SRL 

pentru lipsa calit��ii de a ini�ia calea administrativ� de atac a 
semnatarului contesta�iei împotriva m�surilor dispuse prin Decizia 
de impunere nr…………/21.03.2008 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
din data de 21.03.2008 încheiate de reprezentan�ii SAIF - AFP 
Constan�a, prin care s-a stabilit ca obliga�ie de plat� suma de 
…………… lei, constând în:  

 
�  …………… lei – impozit pe profit; 
�  …………… lei – major�ri  de întârziere - impozit  pe profit; 
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�  …………… lei – T.V.A.; 
�  …………… lei – major�ri de întârziere - TVA; 
 
 
  

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în 
conformitate cu prevederile art.218 alin.2 din O.G. 
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat� în 
31.07.2007 �i ale art.11(1) din Legea nr.554/02.12.2004 a 
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacat� în 
termen de 6 luni de la data primirii, la instan�a de contencios 
administrativ competent� din cadrul Tribunalului Constan�a. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
   BOGDAN IULIAN HU�UC� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D.G./4EX 
30.05.2008 


