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SENTIN�A NR../2006                                                       DOSAR NR. …./2005  
 

Pe rol fiind judecarea cererii în contencios administrativ formulat� de 
reclamanta SC X SA Deva împotriva pârâtei D.G.F.P. HD Deva.  

La apelul nominal s-a prezentat avocat ……pentru reclamant� �i cj  
….. pentru pârât�.  

Procedura de citare a fost legal îndeplinit�. S-a f�cut referatul cauzei, 
dup� care:  
Reprezentantul reclamantei a învederat instan�ei c� nu în�elege s� achite 

diferen�a de decont în sum� de ….. lei RON. A declarat c� nu mai are de formulat alte 
cereri.  

Reprezentanta pârâtei a depus la dosar delega�ie �i a învederat instan�ei c� 
nu în�elege s� achite diferen�a de decont în sum� de …. lei RON. A declarat c� nu mai 
are de formulat alte cereri �i a solicitat acordarea cuvântului în fond.  

Instan�a având în vedere c� nici una din p�r�i nu în�elege s� achite 
diferen�a de decont în sum� de …. RON, a revenit asupra acestei probe.  
                    Instan�a a constatat cauza în stare de judecat� �i a acordat cuvântul în fond. 
Reprezentantul reclamantei a solicitat admiterea ac�iunii a�a cum a fost formulat� 
pentru motivele ar�tate în ac�iune. F�r� cheltuieli de judecat�.  

Reprezentanta pârâtei a solicitat respingerea ac�iunii în principal ca far� 
obiect, iar în subsidiar ca neîntemeiat�, pentru motivele ar�tate în întâmpinare �i 
concluziile scrise. Totodat� a depus la dosar concluzii scrise.  

 
TRIBUNALUL  

Asupra cauzei de fa��, constat� urm�toarele:  
Prin ac�iunea în contencios administrativ înregistrat� la aceast� instan�� 

sub nr. ../2005 reclamanta SC X SA a chemat-o în judecat� pe pârâta D.G.F.P. 
Hunedoara solicitând anularea deciziei nr. …/2005 emis� de D.G.F.P. Hunedoara, a 
deciziei de impunere nr. ../2004 �i a raportului de inspec�ie fiscal� ../2004.  

În fapt, reclamanta a ar�tat c�, prin decizia de impunere �i raportul de 
inspec�ie fiscal� men�ionate s-au stabilit în sarcina sa obliga�ii fiscale �i accesorii 
aferente în sum� total� de … lei RON.  

Împotriva celor cuprinse în aceste acte reclamanta a formulat contesta�ie 
înregistrat� sub nr. …/2004. contesta�ia a fost respins� prin decizia nr. …/2005, emis� 
de pârât�.  

Reclamanta a ar�tat c� debitele stabilite în sarcina sa sunt prescrise, �i c� a 
contestat decizia de impunere �i raportrul de inspec�ie, astfel c� în mod gre�it biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor din cadrul D.G.F.P. Hunedoara a respins contesta�ia ca rar� 
obiect.  

Îndrept, s-au invocat prev. art. 108 alin 6 lit c, 127 Cod procedur� fiscal�, 
art. 4,6,8 10 �i 12 din Legean nr. 82/1991.  

Pârâta a formulat întâmpinare �i a solicitat respingerea ac�iunii ar�tând c� 
reclamanta a recunoscut debitele prin depunerea declara�iilor inventar �i prin 
necontestarea procesului verbal de control încheiat de D.G.M.S.S. Hunedeoara la 
….2002.  

În drept, s-au invocat prev. art. 98 din OG. NI. 11/1996, art. 39 din O.G. 
86/2003, art. 93 alin 2, 95 alin 3 �i 178 alin 1 din O.G. nr. 92/2003 �i art. 242 Cod 
procedur� civil�.  

Ac�iunea reclamantei a fost legal timbrat� cu 11,20 lei RON tax� judiciar� 
de timbru �i 0,3 lei RON timbru judiciar.  

Din examinarea actelor �i lucr�rilor dosarului instan�a re�ine urm�toarele:  
Prin raportul de inspec�ie fiscal� nr……/2004 întocmit de pârât� s-a 

stabilit c� reclamanta datoreaz� bugetului consolidat al statului impozit, taxe, fonduri �i 
contribu�ii de   

… RON�i bugetul asigur�rilor sociale �i de �omaj contribu�ii în sum� de … RON �i 
penalit��i de ….. RON.  



Ca urmare, a celor stabilite în raport s-a emis decizia de impunere nr. 
…./2004.  

Reclamanta a contestat la ….2004 raportul de inspec�ie fiscal� cu privire 
la consemn�rile prin care s-au stabilit obliga�iile sale fa�� de bugetul asigur�rilor 
sociale �i �omaj.  

F�r� a preciza explicit, se contest� �i titlul executoriu reprezentat de 
decizia de impunere, invocându-se prescrip�ia dreptului de a cere executarea silit� 
privitoare la debitele aferente anului 1998.  

Prin decizia nr. 12/25.02.2005 D.G.F.P. Hunedoara a respins contesta�ia 
reclamantei , ca r�mas� rar� obiect.  

Pârâta D.G.F.P. Hunedoara, de�i a ar�tat c�, potrivit art. 182 din O.G. nr. 
92/2003, solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii, cu solu�ionarea 
excep�iilor de procedur� �i apoi a celor de fond, a apreciat c�, prin emiterea deciziei de 
impunere, contesta�ia reclamantei a r�mas rar� obiect.  

Sus�inerea pârâtei este neîntemeiat� întrucât emiterea deciziei de 
impunere care se întemeiaz� de fapt pe raportul de inspec�ie fiscal�, nu conduce la 
anularea sau lipsirea de efecte a acestui raport.  

Raportul de inspec�ie fiscal� este un act administrativ. de sine-st�t�tor 
care produce efecte juridice, în sensul c� stabile�te cunatumul.sumelor datorate de 
reclamant�.  
  Pârâta a inversat logica raportului de determinare dintre decizia de 
impunere �i raportul de inspec�ie fiscal�.  

Decizia de impunere nu ar fi putut fi emis� rar� întocmirea prealabil� a 
raportului de inspec�ie fiscal� care s� stabileasc� sumele datorate.  

Prin contesta�ia depus� de reclamant� la ….2004 �i solu�ionat� de pârât� 
prin decizia nr. …/2005 aceasta a în�eles s� se supun� jurisdic�iei administrative 
specia1e în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 554/2004.    

Prin cererea de fa�� reclamanta �i-a men�inut aceast� op�iune solicitând 
solu�ionarea pe fond a contesta�iei de pârât�.  

Fa�� de cele re�inute tribunalul apreciaz� c� în mod gre�it pârâta a 
considerat ca rar� obiect contesta�ia reclamantei �i a respins-o pe cale de excep�ie, 
apreciind c� nu poate solu�iona fondul contesta�iei.  

A�a fiind se va dispune anularea deciziei nr. …/2005 a pârâtei �i 
trimiterea dosarului la D.G.F.P. Huneedoara pentru solu�ionarea pe fond a contesta�iei 
formulat� de recIamant� împotriva raportului de inspec�ie fiscal� nr. …/2004 �i a 
deciziei nr. …./2004.  

PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII HOT�R��TE:  
 

Admite ac�iunea formulat� de reclamanta SC X SA Deva, cu sediul în ….. 
jude�ul Hunedoara împotriva pârâtei D.G.F.P. HD Deva cu sediul în Deva, str. Avram 
Iancu, bl. H3, parter, jude�ul Hunedoara �i în consecin��:  

Anuleaz� decizia nr. …/2005 emis� de pârât� �i dispune scoaterea de pe 
rol a contesta�iei formulate de reclamant� împotriva raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…./2004 �i a deciziei de impunere nr…./2004 în vederea solu�ion�rii pe fond de c�tre 
pârât�.  

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.  
Pronun�at� în �edin�� public�, azi …2006. 

 

 
 
 
 


