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D E C I Z I A 
 

  Nr. 402 din 21.11.2011 
 
  Privind: soluŃionarea cererii de restituire/contestaŃiei formulată de d-l ….. din mun. 
….., str. ….. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeŃul Teleorman, înregistrată la DirecŃia 
Generală  a  FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman, sub nr. …../…..2011   
 

DirecŃia Generală  a  FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman a fost sesizată de 
contestatorul ….. din mun. ….., str. ….. nr. ….., bl. ….., sc. ….. ap. ….., jud. Teleorman, cu 
privire la cererea de restituire/contestaŃia  prin care se solicită restituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule în cuantum de ….. lei achitată cu ChitanŃa Seria ….. nr. …../…..2008; 
cererea de restituire/contestaŃia fiind înregistrată la DirecŃia Generală  a  FinanŃelor  
Publice  a judeŃului  Teleorman, sub nr. …../…..2011. 

Prin Adresa nr. …../…..2011 s-a solicitat AdministraŃiei FinanŃelor Publice a mun. 
….. constituirea şi transmiterea dosarului contestaŃiei în condiŃiile reglementate de 
dispoziŃiile pct.3.1.-3.8. ale ORDINULUI nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală – emis de MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE - AGENłIA 
NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 380 
din 31 mai 2011. 

A.F.P. ….. a dat curs procedurilor legale, în sensul transmiterii dosarului 
contestaŃiei conform Adresei nr. …../…..2011, informând că o cerere/contestaŃie identică a 
fost depusă şi  la  AFP …..; în raport cu care DirecŃia Generală  a  FinanŃelor  Publice  a 
judeŃului  Teleorman s-a pronunŃat prin Decizia …../…..2011.   

    Analizând cererea formulată de d-l ….., cu privire la restituirea taxei pe poluare în 
cuantum de ….. lei, organul de revizuire ia act de faptul că în principiu, potrivit dispoziŃiilor 
art.117, alin.(1) al OG nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea în sens restrâns a 
contestatorului nu poate fi încadrată în reglementările legale mai sus precizate, care 
prevăd în mod restrictiv: 

ART. 117 
     Restituiri de sume 
    (1) Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume: 
    a) cele plătite fără existenŃa unui titlu de creanŃă; 
    b) cele plătite în plus faŃă de obligaŃia fiscală; 
    c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul; 
    d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; 
    e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 
    f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente 
potrivit legii; 
    g) cele rămase după efectuarea distribuirii prevăzute la art. 170; 
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 h) cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din reŃinerile prin poprire, după 
caz, în temeiul hotărârii judecătoreşti prin care se dispune desfiinŃarea executării silite. 
 Din cele de mai sus se reŃine că restituirea unei sume achitate la bugetul statului se 
poate efectua numai în condiŃiile prevăzute în mod expres şi limitativ de dispoziŃiile legale 
în materie; speŃa dedusă judecăŃii neregăsindu-se în cele prevăzute, fiind vorba în fapt de 
o sumă achitată în baza unui titlu de creanŃă emis de organele fiscale abilitate, la cererea 
petentului. 
  Drept urmare, pentru ca suma să poată fi restituită, este necesar ca un organ 
competent să se pronunŃe printr-o decizie/hotărâre, asupra legalităŃii stabilirii în sarcina 
petiŃionarului a sumei de ….. lei, reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule. 

Având în vedere aceste precizări, urmează ca organul de soluŃionare cererii pe cale 
administrativă abilitat, să se investească cu soluŃionarea acesteia, urmând s ă fie 
verificate condi Ńiile procedurale obligatorii şi doar în condi Ńiile în care acestea sunt 
îndeplinite, va fi adoptat ă o solu Ńie privind fondul cauzei. 

În adoptarea acestei măsuri procedurale au fost avute în vedere şi precizările 
Biroului juridic al DirecŃiei Generale  a  FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman, 
formulate prin Adresa nr. ...../.....2011, în calitate de organ de specialitate,  care a 
comunicat organului fiscal teritorial faptul că , cităm:  

având în vedere că, în continuare sunt probleme de fond în dosarele ce au ca 
obiect restituire taxa poluare sau anularea deciziei de calcul privind acestă taxă, vă 
solicităm ca toate cererile care vă sunt adresate, să le transmiteŃi în termenul stabilit de 
lege, la DGFP Teleorman – Biroul SoluŃionare ContestaŃii, întrucât potrivit art. 41 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, deciziile de calcul al acestor taxe sunt acte 
administrativ fiscale. 

Aşa fiind, obiectul cererii contestatorului îl constituie suma de ….. lei, şi reprezint ă 
taxă pe poluare pentru autovehicule , taxă plătită în baza Deciziei de calcul al taxei pe 
poluare pentru autovehicule nr. …../…..2008 - anexată la dosarul contestaŃiei.  

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra îndeplinirii celorlalte condiŃii procedurale, 
respectiv a celor cu privire la respectarea termenului de depunere a contestaŃiei, 
reglementat de art.207 alin.(1) din O.G. nr. 92/24 decembrie 2003, privind Codul de 
procedură fiscală, republicată  în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, se constată că petiŃionarul a depus o cerere/ 
contestaŃie cu identitate de  obiect, părŃi şi cauză şi la AdministraŃia FinanŃelor Publice a 
mun. Alexandria. 

În condiŃiile date şi prezentate în mod succint anterior, DirecŃia Generalã a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman prin Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor este 
legal investită să se pronunŃe asupra contestaŃiei. 
 

I. Petentul prin cererea de restituire/contesta Ńia înregistrat ă la Direc Ńia 
Generală  a  FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman sub nr. …../…..2011, solicită 
restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule în cuantum de ….. lei, achitată cu ChitanŃa 
Seria ….. nr. …../…..2008 emisă de Trezoreria mun. ….., în calitatea sa de proprietar al 
autoturismului marca ….., tip ….., serie carte auto ….., nr. de omologare ….., nr. de 
identificare ….., an de fabricaŃie 2004; achiziŃionat la data de …..2008.  
 În motivarea cererii, precizează că a fost obligat la achitarea sumei de ….. lei 
stabilită în baza OUG nr.50/2008, şi apreciază că au fost încălcate dispoziŃiile art.90, 
alin.1) din Tratatul Comunităşii Europene. Ca urmare, suma în cauză nu este datorată 
potrivit legislaŃiei comunitare. 
 Anexează în susŃinere actele doveditoare, solicitând răspus în termen legal. 

 



 
         

 
 

  3 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

II. Autoritatea fiscal ă competent ă, prin Decizia de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule  atacată în fapt, emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a mun. ….. 
-, stabileşte în sarcina autorului cererii o obligaŃie fiscală în cuantum de ….. lei  la 
solicitarea sa, în vederea efectuării primei înmatriculări în România a unui autovehicul 
având caracteristicile consemnate la Cap.I al prezentei decizii de soluŃionare  

 Taxarea, care s-a efectuat la cerere , a avut în vedere dispoziŃiilor O.U.G. 
nr.50/2008 pentru instituirea  taxei pe poluare pentru autovehicule, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de actul normativ mai sus precizat, 
pe baza programului informatic omologat, unitar la nivel naŃional, cu algoritm de calcul, în 
conformitate specificaŃiile tehnice, a rezultat  taxa pe poluare la nivelul celei contestate, 
respectiv ….. lei. 

De asemenea, în actul administrativ fiscal atacat (Decizia nr. …../…..2008) se 
menŃionează faptul că acesta poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data 
comunicării, sub sancŃiunea decăderii, potrivit art.207 alin.(1) din din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la 
organul fiscal competent, potrivit art.209, alin.(1) din acelaşi act normativ.  

 
 

III. Contestatorul ….. cu CNP ….. este domiciliat î n mun. ….., str. ….. nr. ….., bl. 
….., sc. ….., ap. ….., jud. Teleorman, aşa cum rezultă din CI seria ….. nr. ….. emis de 
SPCLEP ….. şi anexat în copie la dosarul contestaŃiei. 

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

Publice a jude Ńului Teleorman se poate investi cu analiza pe fond a 
cererii/contesta Ńiei,  în situa Ńia în care peti Ńionarul a depus o cerere/contesta Ńie cu 
identitate de  obiect, p ărŃi şi cauz ă şi la Administra Ńia Finan Ńelor Publice a mun. ….., 
în raport cu care organul de solu Ńionare competent al Direc Ńiei Generale  a  
Finan Ńelor  Publice  a jude Ńului  Teleorman s-a pronun Ńat prin Decizia de solu Ńionare 
nr. …../…..2011.  
 

În fapt , la data de …..2011 petiŃionarul se îndreaptă cu o cerere de 
restituire/contestaŃie împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule  
nr. …../…..2008, cerere depusă la AdministraŃia FinanŃelor Publice a mun. ….. şi 
înregistrată sub nr. …../…..2011. 

Autoritatea fiscală competentă, cu Adresa nr. …../…..2011 transmite dosarul 
contestaŃiei cu propunerile de soluŃionare, în raport cu care DirecŃia Generală  a  
FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman, prin organul său de specialitate, s-a pronunŃat 
prin Decizia nr. …../…..2011. 

La aceeaşi dată, …..2011, petiŃionarul depune o cerere/contestaŃie identică şi la 
DirecŃia Generală  a  FinanŃelor  Publice  a judeŃului  Teleorman sub nr. …../…..2011.  

 
 Aceste constatări conduc la încadrarea speŃei în drept , în dispoziŃiile O.G. nr. 

92/24 decembrie 2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată  în MONITORUL 
OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare , coroborate 
cu dispoziŃiile Ordinului nr.2137 din 25.05.2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală şi publicat în M. Of. 
nr.380/31.05.2011, potrivit cu care se dispune: 
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* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă - în 
MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007 -, cu modificările şi completările ulterioare; 

CAP. I 
    CompetenŃa organului fiscal 

ART. 32 
    CompetenŃa generală 
     (1) Organele fiscale au competenŃă generală privind administrarea creanŃelor 
fiscale, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în 
materie fiscală. 

ART. 206 
(3) ContestaŃia se depune la organul fiscal,(…), al cărui act administrativ este atacat 

şi nu este supusă taxelor de timbru. 
ART. 210 

    Decizia sau dispoziŃia de soluŃionare 
     (1) În soluŃionarea contestaŃiei, organul competent se pronunŃă prin decizie sau 
dispoziŃie, după caz. 
     (2) Decizia sau dispoziŃia emisă în soluŃionarea contestaŃiei este definitivă în 
sistemul căilor administrative de atac. 
 ART. 213 
    SoluŃionarea contestaŃiei 

(5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se 
va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. 

ART. 217 
    Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 
     (1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii 
procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. 
 

* Ordinul nr.2137 din 25.05.2011  privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală şi publicat în M. Of. 
nr.380/31.05.2011: 

9.3. Organul de soluŃionare competent va verifica existenŃa excepŃiilor de procedură 
şi, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei. 

9.5. ExcepŃiile de fond în procedura de soluŃionare a contestaŃiilor pot fi 
următoarele: (…)puterea de lucru judecat (…) 

11.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci când există 
identitate de obiect, părŃi şi cauză. Este lucru judecat atunci când există a doua contestaŃie 
care are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părŃi, 
făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate. ExcepŃia puterii lucrului judecat se poate 
ridica atât de organul de soluŃionare a contestaŃiei de părŃi, cât şi de orice persoană direct 
interesată. 

 
În condiŃiile date, raportate la dispoziŃiile legale mai sus citate, se reŃie faptul că în 

speŃa dedusă judecăŃii– a doua contestaŃie – ne regăsim în situaŃia existenŃei unui lucru 
judecat, având acelaşi obiect, fiind întemeiată pe aceeaşi cauză şi între aceleaşi părŃi, faŃă 
de care organul de revizuire competent s-a pronunŃat prin Decizia nr. …../…..2011, decizie 
care este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  

 
Astfel, în raport de considerentele expuse, întrucât autorul cererii nu a respectat 

procedurile privind depunerea contestaŃiei, în sensul că a depus două contestaŃii identice 
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întru acelaşi obiect, părŃi şi cauză, pe cale de consecinŃă DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a judetului Teleorman se găseşte în situaŃia de a pune în aplicare dispoziŃiile 
pct.11.4. al ORDINULUI nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală – emis de MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE - AGENłIA NAłIONALĂ DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ, constatând  autoritatea de lucru judecat  . 
 

* 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, directorul executiv al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman 

    D  E  C  I  D  E : 
 

Art.1.  În cazul cererii de restituire/contestaŃiei formulată de d-l ….. din mun……, str. 
….., nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeŃul Teleorman, - pentru suma de ….. lei  
reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule achitată cu ChitanŃa Seria ….. nr. 
…../…..2008 în baza Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
…../…..2008, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman constată 
autoritatea de lucru judecat , întrucât anterior s-a pronunŃat prin Decizia nr. …../…..2011. 

  
Art. 2.  Decizia poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ competentă 

în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 
Art. 3.  Prezenta a fost redactată în 4 exemplare, egal valabile, comunicate celor 

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

prezentei decizii.      
 
    
 
 
 
                ….., 

 
           DIRECTOR  EXECUTIV 
 
 

 


