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DECIZIA Nr. 32 din 2010 
                  privind solutionarea contestatiei formulata 

de D-nul X din  Drobeta Tr. Severin 
înregistrata la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. …. 

 
 

 
Directia generala a finantelor publice Mehedinti a fost sesizata de D-nul X, 

CNP ….., avand domiciliul fiscal in str….., Drobeta  Tr. Severin, judetul 
Mehedinti  cu contestatia inregistrata sub nr…... 

Contestatia a fost formulata împotriva Deciziei de impunere anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2008 nr..... si a 
Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr..... 
emise de Administratia Finantelor Publice Mehedinti si are ca obiect suma totala 
de .... lei,  reprezentand : 

- .... lei, diferenta de impozit stabilita in plus ; 
- ..... lei, plati anticipate cu titlu de impozit. 
Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si 

art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata, Directia generala a finantelor publice Mehedinti 
este competenta sa solutioneze cauza. 

Cauza supusa solutionarii este daca  Directia generala a finantelor publice 
Mehedinti se poate investi cu solutionarea pe fond a cauzei in conditiile in care, 
contestatia nu a fost depusa in termenul legal de exercitare a caii administrative 
de atac. 
             In fapt, cu AR nr….. a fost transmisa in data de 22.10.2009 Decizia de 
impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe 
anul 2008 nr....., insa a fost returnata asa cum rezulta de pe plicul unde Oficiul 
Postal precizeaza – Expirat termen pastrare, se aproba inapoierea  – si aplica 
stampila cu mentiunea Tranzit. 
         De asemenea, cu AR …. a fost transmisa in data de 20.07.2009 Decizia de 
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr..... insa a fost 
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returnata asa cum rezulta de pe plicul unde Oficiul Postal precizeaza – Expirat 
termen pastrare, se aproba inapoierea  – si aplica stampila cu mentiunea 
Tranzit. 

 La data de 26.10.2009 organele de inspectie fiscala au procedat, conform 
art.44, alin.(3) din Codul de procedura fiscala la afisarea la sediul D.G.F.P. 
Mehedinti a anuntului privind emiterea, Deciziei de impunere anuala pentru 
veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2008 nr.... si a 
Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr.... 
cat si pe pagina de internet la rubrica “Anunturi acte administrativ fiscale” a 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 
            D-nul X din Drobeta Tr. Severin a transmis prin posta (19.07.2010, data 
de pe plic) contestatia impotriva deciziilor mai sus amintite, aceasta fiind 
inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. ….. 
   In raport de aceste elemente, se retine ca in data de 11.11.2009 (la 15 zile 
dupa afisare) a fost indeplinita procedura de comunicare a deciziilor de impunere 
contestate si de la aceasta data curge termenul de depunere a contestatiei 
impotriva acestora. 

In drept , art.213, alin.(5) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata care precizeaza: 

“Organul de solutionare competent se va pronunta ma i intai asupra 
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, i ar cand se constata ca 
acestea sunt intemeiate,  nu se va mai proceda la a naliza pe fond a cauzei”. 
            In speta sunt incidente si prevederile art.44, alin.(2), lit.c),  lit. d) si alin.(3) 
din O.G.nr.92/2003, republicata privind codul de procedura fiscala care 
precizeaza:  

Art.44 alin.(2). “ Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum 
urmeaza: 

c) prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilul ui, cu scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, precum si pri n alte mijloace, cum 
sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea text ului actului administrativ 
fiscal si confirmarea primirii acestuia; 

d) prin publicitate. 
         alin.(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea,  

concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a 
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt in care se 
mentioneaza ca a fost emis actul administrativ pe n umele contribuabilului 
[…]. In toate cazurile, actul administrativ fiscal se considera comunicat in 
termen de 15 zile de la data afisarii anuntului”. 

Art. 207 alin.(1) din Codul de procedura fiscala  precizeaza: ” Contestatia 
se va depune in termen de 30 de zile de la data com unicarii actului 
administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii ”. 
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In raport cu prevederile legale mai sus citate, rezulta ca D-nul X din 
Drobeta Tr. Severin  putea sa depuna contestatie la organul care a intocmit actul 
atacat pana la data de 14.12.2009, inclusiv. 

Din actele existente la dosarul cauzei, rezulta ca D-nul X din Drobeta Tr. 
Severin  a depus la Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti contestatia 
la data de 19.07.2010 (data de expediere de pe plic  a contestatiei).    
 Prin urmare, contestatia a fost depusa dupa 7 luni si 5 zile de la data 
comunicarii actului , incalcandu-se astfel dispozitiile imperative referitoare la 
termenul de depunere. 
 Intrucat contestatoarea nu a respectat conditiile procedurale privitoare la 
termen, a decazut din dreptul de a i se solutiona pe fond contestatia, drept pentru 
care aceasta va fi respinsa ca nedepusa in termen. 

Pentru considerentele aratate si in temeiul, art. 44, alin.(2), lit.c). si d), 
alin.(3), art.207, alin.(1), art.213, alin.(5), art.217, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:  

 
 

D E C I D E : 
 

          Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulata de D-nul X 
din Drobeta Tr. Severin  împotriva Deciziei de impunere anuala pentru veniturile 
realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2008 nr..... si a Deciziei de 
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr..... emise de 
Administratia Finantelor Publice Mehedinti, ce are ca obiect suma totala de ... lei,  
reprezentand  ... lei, diferenta de impozit stabilita in plus si ... lei, plati anticipate 
cu titlu de impozit. 


