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BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA NR. ...
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de ... din ...

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata 
de persoana fizica...  din  ...,  judetul  Dambovita,  avand codul  numeric 
personal ..., care a depus o contestatie impotriva “Deciziei de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule” din data de ... emisa de A.F.P. ...

Petenta  formuleaza  contestatie  impotriva  “Deciziei  de  calcul  al 
taxei pe poluare pentru autovehicule” din data de .... emisa de A.F.P. ..., 
pentru suma totala contestata de  ... lei, reprezentand taxa pe poluare 
pentru autovehicule.

Contestatia  a  fost  formulata  in  termen  legal,  poarta  semnatura 
reprezentantului legal.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205  si  209  alin.  1  pct.  a)  din  O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa 
solutioneze contestatia formulata de persoana fizica ... din Comuna ...

I.  Petentul contesta Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru 
autovehicule”  din  data  de ...  emisa  de A.F.P.  ...,  pentru  suma totala 
contestata de ... lei, reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule.

Petentul  considera  ca  in  Decizia  de  calcul  al  taxei  pe  poluare 
pentru autovehicule ...  Tip ...,  serie sasiu ...,  serie carte auto ...,  nu a 
fost corect calculata taxa pe poluare, considerand ca are in circulatie un 
autoturism ... Autoturismul are EURO..., iar autoturismul are emisia CO2 
= ... conform cartii de identitate.



Fata de cele mai sus precizate persoana fizica ...  solicita sa se 
analizeze situatia prezentata si sa se procedeze la refacerea acesteia in 
vederea anularii taxei de poluare.

II. Decizia   de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule   din 
data de ... emisa de A.F.P. ..., prin care a fost stabilita de plata suma de 
...  lei,  reprezentand  taxa  pe  poluare  pentru  autovehiculul  persoanei 
fizice ..., avand cartea de identitate cu serie  ..., pentru autovehiculul ... 
Tip ..., serie sasiu ...

Prin referatul privind solutionarea contestatiei depusa de persoana 
fizica ...  din ..., organele competente din cadrul A.F.P. ... considera ca 
aceasta  taxa a  fost  calculata  corect  conform prevederilor  O.U.G.  nr. 
50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, luand in 
considerare  datele  inscrise  in  cartea  de  identitate  a  autovehicolului 
avand seria   ....  Se precizeaza ca in cauza nu s-a formulat  sesizare 
penala.

III.  Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele  
existente  la  dosarul  cauzei,  motivatiile  contestatoarei  si  in  raport  cu  
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este 
investita  sa  analizeze  daca  suma  totala  contestata  de  ... lei 
reprezentand  taxa  pe  poluare  pentru  autovehicule,  este  corect 
datorata.

In fapt,  din documentele existente la dosarul  cauzei,  rezulta  ca 
Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule din data de ... 
emisa de A.F.P. ..., pentru persoana fizica  ..., a fost calculata conform 
programului informatic valabil la data respectiva, avand la baza datele 
inscrise in cartea de identitate a autovehicolului cu seria  ...

Taxa  pe  poluare  pentru  autovehiculul  ...  Tip  ...,  serie  sasiu  ..., 
cartea de identitate cu seria ...,  a fost  calculata conform prevederilor 
O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule  si  H.G.  nr.  686/2008  privind  aprobarea  normelor 
metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 50/2008  pentru instituirea taxei 
pe  poluare  pentru  autovehicule,  conform  programului  informativ 
transmis de Ministerul Finantelor Publice.

Taxa pe  poluare  a  fost  calculata  conform cartii  de  identitate  a 
autovehicolului cu seria  ..., cu caracteristicile specifice poluarii inscrise 
de Registrul Auto Roman Dambovita. La rubrica ... fila ... din cartea de 
identitate  a  autovehicolului  la  numarul  de  omologare  ultimile  doua 



caractere reprezinta norma de poluare care in cazul de fata este E..., in 
conformitate cu art.  4 alin.  1 din  H.G. nr. 686/2008  privind aprobarea 
normelor  metodologice  de  aplicare  a  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru 
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. 

Avand  in  vedere  cele  prezentate  se  va  respinge  contestatia 
formulata de persoana fizica ... din ...

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole :

- art.  4 alin. 1 din  H.G. nr. 686/2008  privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a  O.U.G. nr. 50/2008  pentru instituirea taxei 
pe poluare pentru autovehicule, care prevede:
“(1) Norma de poluare Euro utilizata la calculul taxei este cea codificata 
în cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numarul de 
omologare", prin ultimele doua caractere din numarul de omologare 
[ .......]

Pentru considerentele aratate in continutul decizie si in temeiul art. 
4 alin. 1 din H.G. nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice 
de  aplicare  a  O.U.G.  nr.  50/2008  pentru  instituirea  taxei  pe  poluare 
pentru autovehicule, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art. 211 si 
art.  216  din  O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se:

DECIDE 

1. Respingerea contestatiei  depusa sub numarul  1213 din 
data  de  ...  formulata  de  persoana  fizica  ...  din  Comuna  ...,  judetul 
Dambovita,  avand  codul  numeric  personal  ...,  impotriva  “Deciziei  de 
calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule” din data de ... emisa de 
A.F.P. ...,pentru suma totala contestata de... lei, reprezentand taxa pe 
poluare pentru autovehicule.
 2. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data 
primirii,  la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul 
Tribunalului Dambovita.

                                               DIRECTOR EXECUTIV
                        ...

AVIZAT,
           BIROUL  JURIDIC
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