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                             DECIZIA NR.DGc 4191/26.02.2013  
 privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

                                         S.C. Z S.R.L. IAŞI 
      înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi  

        sub nr. ................... 
 
 

 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, prin adresa nr. ..........., înregistrată la instituţia 
noastră sub nr. .............., cu privire la contestaţia nr. ............, formulată de 
S.C Z S.R.L., cu sediul în municipiul Iaşi, str. ..........., judeţul Iaşi, cod de 
identificare fiscală .................. administrator – Mariş Gabriel. 
               Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. ............., emisă de către Administraţia 
Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi. 
                    Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă: S lei, 
accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată, S lei, accesorii aferente  
impozitului pe veniturile din salarii, S lei, accesorii aferente contribuţiei de 
asigurări sociale datorată de angajator, S lei, accesorii aferente contribuţiei 
individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, S lei, accesorii 
aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, S lei, 
accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj reţinută 
de la asiguraţi, S lei, accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale, S lei, accesorii aferente 
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, S lei, 
accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de la 
asiguraţi şi S lei, accesorii aferente contribuţiei pentru concedii şi 
indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice şi S lei, accesorii aferente 
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
datorată de angajator. 
        Contestaţia este semnată de administratorul societăţii, în 
persoana domnului Mariş Gabriel şi poartă amprenta ştampilei S.C Z S.R.L. 
IAŞI,  în original. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : 
admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 
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  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal contestat a 
fost emis în data de 10.01.2013, cu numărul 1505 iar contestaţia a fost 
depusă în data  28.01.2013, aceasta fiind înregistrată la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice  Judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi sub nr. ................... 
  Contestaţia este  însoţită de Referatul motivat cu propuneri de 
soluţionare nr. .................., semnat de conducătorul organului fiscal emitent 
al actului administrativ fiscal atacat, respectiv Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi, prin care se precizează faptul că având în 
vedere că accesoriile au fost recalculate şi s-a desfiinţat Decizia referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr. .................., pentru suma de S lei, 
contestaţia formulată de S.C. Z S.R.L. IAŞI a rămas fără obiect.                         
                 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206, art. 207 şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 
                  Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii, se poate investi cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în 
condiţiile în care, ulterior depunerii contestaţiei, S.C. Z S.R.L. IAŞI 
precizează că renunţă la contestaţie. 

 În fapt, în data de 10.01.2013, Administraţia Finanţelor Publice 
a Municipiului Iaşi a emis Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr. ................prin care a stabilit în sarcina petentei dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile din 
salarii şi a contribuţiilor asupra veniturilor din salarii, în sumă totală de S lei.  

 Împotriva acestei decizii, S.C. Z S.R.L. IAŞI formulează şi 
depune contestaţie în data de 28.01.2013, înregistrată la Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice  Judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi sub nr. ....................... 
  Ulterior, în data de 05.02.2013, pe contestaţia nr. ............... din 
28.01.2013, prin semnare şi ştampilare, administratorul societăţii  
precizează că: „renunţ la această contestaţie, întrucât am primit deciziile de 
desfiinţare ....”. 
    În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 208 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
  “(1) Contestaţia poate fi retrasă de contestator până la 
soluţionarea acesteia. Organul de soluţionare competent va comunica 
contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie.   
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                          (2)  Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a 
se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului general de 
depunere a acesteia.” 

            Potrivit  pct. 11.3 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr. 2.137/2011: 
    “Prin decizie se poate lua act de renunţarea la contestaţie, 
în situaţia în care contestatorul solicită retragerea acesteia.”  
    Având în vedere cele precizate, Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, ia act de 
renunţarea S.C. Z S.R.L. IAŞI la contestaţia înregistrată la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice  Judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi sub nr. ………………., formulată împotriva 
Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ..................... 
 
             Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 208 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 11.3 
din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.137/2011, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi, 
 
  

DECIDE : 
 

 
                     Art. 1 Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 
prin Serviciul Soluţionare Contestaţii, ia act de renunţarea S.C. Z S.R.L. la 
contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ..................., emisă de Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi, pentru  suma totală de de S lei reprezentând: S lei, 
accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată, S lei, accesorii aferente  
impozitului pe veniturile din salarii, S lei, accesorii aferente contribuţiei de 
asigurări sociale datorată de angajator, S lei, accesorii aferente contribuţiei 
individuale de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi, S lei, accesorii 
aferente contribuţiei de asigurări pentru şomaj datorată de angajator, S lei, 
accesorii aferente contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj reţinută 
de la asiguraţi, S lei, accesorii aferente contribuţiei angajatorilor pentru 
Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale, S lei, accesorii aferente 
contribuţiei pentru asigurări de sănătate datorată de angajator, S lei, 
accesorii aferente contribuţiei pentru asigurări de sănătate reţinută de la 
asiguraţi şi S lei, accesorii aferente contribuţiei pentru concedii şi 
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indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice şi S lei, accesorii aferente 
contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
datorată de angajator. 
                    Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 
             În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
 
                   

      DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
                                                                      ŞEF SERVICIU            

                                                               SOLUŢIONARE CONTESTAŢII, 
                                                               Eleonida Dorina Popa 
 
 
                
         
   
                                                   Întocmit, 
                                   
 
 
                                                                                                                                      
4ex/25.02.2013  


