
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

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

cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, et.--, 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 lipsa actului administrativ fiscal conform pct. 1.2 
din ORDIN nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, din care cit�m: „1.2. Prin lipsa actului administrativ fiscal se în�elege 
nesolu�ionarea în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act 
administrativ fiscal.” 
 
 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�� nu sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 206 din OG 
92/2003R, privind Codul de procedura fiscal� din care cit�m :  
 „ART. 206 

Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 

a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, 

precum �i stampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 

�i coloborat cu pct. 1.2 din ORDIN nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, din care cit�m: „1.2. Prin lipsa 
actului administrativ fiscal se în�elege nesolu�ionarea în termenul legal a unei cereri 
a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.” 

Se re�ine c� contestatoarea a depus o Cerere în data de 2009 la Administra�ia 
Finan�elor Publice Mun.Sfântu Gheorghe înregistrat� sub nr. -- �i c� a primt r�spuns în 
termenul legal conform datei de înregistrare a r�spunsului --/2009 �i datei de pe 
confirmarea de primire a r�spunsului adic� 2009. 

În data de 10.07.2009 a fost solicitat prin adresa nr.-/2009 ca conform pct.2.5 din 
OG 519/2003, ca în termen de 5 zile s� comunice c�tre DGFP Covasna motivele de fapt 
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�i de drep potrivit dipozi�iilor art.206 din OG 92/2003R, privind Codul de procedura 
fiscal�. Din confirmarea de primire reiese c� adresa a fost preluat� în data de 2009 de 
c�tre soacra contestatoarei �i pâna în data de 2009 trebuia s� de curs cererii de 
motivare de drept �i de fapt a contesta�iei. 
 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor pct.2.5 din OG 
519/2003, privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, din care cit�m: 

“2.5. }n exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va solicita contestatorului, 
pe baz� de scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de 
cinci zile de la data comunic�rii acesteia, a motivelor de fapt �i de drept, sub sanc�iunea 
respingerii contesta�iei ca nemotivat�.” 

 
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�iei formulat� de dl. D-na X, --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, et.--, ap.--
, jud. Covasna, ca nemotivat�. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


