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DECIZIA NR. DRc 7141/27.01.2014 
 privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

d-l X, înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ sub nr. … 

 
 
 
 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ, cu adresa …, înregistrată la Direcţia Generală 
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, cu privire la contestaţia 
formulată de d-l X cu domiciliul în mun. …, cod numeric personal …. 
 Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de restituire a sumelor 
de la bugetul general consolidat nr. … prin care i-a fost restituită d-lui X suma 
de S lei reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule în sumă de S lei, 
cheltuieli de judecată în sumă de S lei şi dobânzi în sumă de S lei şi împotriva 
Procesului-Verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului nr. … 
având ca obiect perioada pentru care au fost calculate dobânzile de întârziere 
aferente taxei pe poluare restituită, în sumă de S lei.  
      Contestaţia este semnată de către contestator, în persoana d-lui X. 
              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 a fost emis în data de 
08.10.2013, iar contestaţia a fost depusă în data de 24.10.2013, la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ sub nr. ...  

    Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de soluţionare nr. 
…, semnat de conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, în care propune 
respingerea acesteia. 
     Prin adresa nr. … înregistrată la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, urmare a solicitării Serviciului Soluţionare 
Contestaţii cu adresa nr. …, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ ne comunică că „dintr-o eroare materială, dobânzile au fost calculate 
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pentru perioada 26.02.2013-08.10.2013 şi nu pentru perioada 26.02.2012-
08.10.2013 aşa cum ar fi fost corect”.  

    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul 
Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 205, art. 
206, art. 207 alin. (1) 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. 

 
                  I. D-l VASILIU OCTAVIAN, contestă Decizia de restituire a sumelor 
de la bugetul general consolidat nr. … şi Procesul verbal privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului nr. … întocmite urmare a Sentinţei civile 
nr. …, pronunţată de Tribunalul Neamţ.  
 Petentul menţionează faptul că dobânda se calculează de la data 
introducerii cererii de chemare în judecată , adică de la data de 26.10.2012.     

 
              II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ, în baza prevederilor art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a Cererii de restituire nr. … şi a Sentinţei civile nr. … 
emisă de Tribunalul Neamţ, a emis Decizia de restituire a sumelor de la 
bugetul general consolidat nr. … prin care s-a stabilit cuantumul sumei de 
restituit astfel: 

- suma solicitată la restituire: S lei; 
- suma compensată, în conformitate cu prevederile art. 116 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată: 0 lei; 

- sumă aprobată pentru restituire: S lei. 
     Suma de S lei aprobată pentru restituire este compusă din taxa pe 
poluare pentru autovehicule în sumă de S lei, cheltuieli de judecată în sumă 
de S lei şi dobânzi aferente în sumă de S lei calculate prin Procesul Verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului nr. … pentru perioada 
26.02.2013-08.10.2013. 
 
            III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
  Cauza supusă soluţionării este dacă Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Neamţ a calculat corect perioada pentru care au fost 
acordate dobânzile în sumă de S lei aferente taxei pe poluare restituite 
în sumă de S lei. 
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              În fapt, în data de 11.01.2012, d-l X a depus la Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, Cererea de restituire nr. …, prin care 
solicită restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule în sumă de … lei. 
 Cu adresa nr. … Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Neamţ îi comunică acestuia că taxa pe poluare nu poate fi restituită întrucât 
„a fost percepută şi încasată în mod legal în baza art. 214^1, 214^2 şi 214^3 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, lege în vigoare la data plăţii”. 
 Prin Sentinţa Civilă nr. …, Tribunalul Neamţ dispune să se restituie 
d-lui X taxa pe poluare în sumă de S lei, dobânda aferentă calculată conform 
art. 124, cu referire la art. 70 Cod procedură fiscală, precum şi a sumei de S 
lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 Astfel, prin Cererea de restituire nr. …, anexând şi Sentinţa Civilă nr. 
…, emisă de Tribunalul Neamţ, d-l X solicită restituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule în sumă de S, a dobânzii fiscale aferente şi a cheltuielilor 
de judecată în sumă de S lei. 
 Ca urmare, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ, a 
emis Decizia de restituire a sumelor de la bugetul general consolidat nr. … 
prin care s-a stabilit: 

- suma solicitată la restituire: S lei; 
- suma compensată, în conformitate cu prevederile art. 116 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată: 0 lei; 

- sumă aprobată pentru restituire: S lei. 
 Suma de S lei aprobată pentru restituire este compusă din taxa pe 
poluare pentru autovehicule în sumă de S lei, cheltuieli de judecată în sumă 
de S lei şi dobânzi aferente în sumă de S lei calculate prin Procesul Verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului nr. … pentru perioada 
26.02.2013-08.10.2013. 
 Împotriva Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul general 
consolidat nr. … şi a Procesului Verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului nr. … d-l X formulează contestaţie „motivat de faptul că 
dobânda se calculează de la data introducerii cererii de chemare în judecată 
adică de la data de 26.10.2012”.    
               În drept, art. 117 alin. (1) lit. f), art. 70 alin. (1) şi art. 124 alin. (1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează: 
 
               „ART. 117 
               Restituiri de sume 
               (1) Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume: 
                    f) cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale 
altor organe competente potrivit legii; […] 
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               ART. 70 
               Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor 
               (1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului 
cod se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la 
înregistrare. […] 
 
               ART. 124 
               Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la 
buget 
               (1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget 
contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării 
termenului prevăzut la art. 117 alin. (2) şi (2^1) sau la art. 70, după caz, 
până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. 
Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor. […]” 
 
              Conform prevederilor art. 124 cu referire la art. 70 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, dobânzile se calculează începând cu a 
46 zi de când s-a depus Cererea iniţială de restituire nr. …, respectiv 
26.02.2012. 
 În vederea clarificării acestui aspect, organul de soluţionare 
competent, cu adresa nr. …, a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Neamţ să precizeze „din ce motiv în Procesul Verbal privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului nr. … aţi luat în considerare pentru 
calculul dobânzii doar 224 zile întârziere, când de fapt în intervalul 
26.02.2012-08.10.2013 sunt 591 de zile întârziere”. 
 Cu adresa nr. …, înregistrată la Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Iaşi sub nr. …, Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Neamţ ne comunică că „dintr-o eroare materială dobânzile au fost 
calculate pentru perioada 26.02.2013-08.10.2013 şi nu pentru perioada 
26.02.2012-08.10.2013 aşa cum ar fi fost corect”. 
 Analizând documentele aflate în dosarul cauzei, rezultă că organul 
fiscal prin Procesul Verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului 
nr. … a calculat dobânzile aferente taxei pe poluare în sumă de S lei, pentru 
perioada 26.02.2013-08.10.2013 şi nu pentru perioada 26.02.2012-
08.10.2013 şi eronat s-a restituit suma de S lei prin Decizia de restituire a 
sumelor de la bugetul general consolidat nr. S, fapt pentru care urmează a se 
aplica dispoziţiile art. 216 alin. (3) şi alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ce prevăd: 
  
 “(3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul 
administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act 
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administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei 
de soluţionare. 
              (3^1) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen de 
30 de zile de la data comunicării deciziei, iar noul act administrativ fiscal 
emis vizează strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei 
pentru care s-a pronunţat soluţia de desfiinţare.” 
 
coroborate cu prevederile pct. 102.5. din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.050/2004, care dispune: 
 

           „În cazul în care, ca urmare a desfiinţării actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, este necesară 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de către o 
altă echipă de inspecţie fiscală decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
cu precizarea că art. 185 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, urmarea republicării, modificărilor şi 
completărilor ulterioare a devenit art. 216 alin. (3). 
 
             Ca urmare se va desfiinţa Decizia de restituire a sumelor de la 
bugetul general consolidat nr. 6092/08.10.2013 prin care s-a restituit d-lui X 
suma de S lei, urmând ca în termen de 30 zile de la comunicarea deciziei, cu 
excepţia prevăzută la art. 218 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, organele fiscale competente să emită o nouă decizie, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele reţinute în prezenta 
decizie. 
 
    Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 210 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul general al 
Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi 
 
 
                                                  DECIDE: 
 
 
                Art. 1 Desfiinţarea Deciziei de restituire a sumelor de la bugetul 
general consolidat nr. …, prin care s-a restituit d-lui X suma de 6.303 lei 
reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule în sumă de S lei, cheltuieli 
de judecată în sumă de S lei şi dobânzi în sumă de S lei, urmând ca în 
termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, cu excepţia prevăzută la 
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art. 218 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
ţinând cont de termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili 
obligaţii fiscale prevăzut la art. 91 din acelaşi act normativ, să emită o nouă 
decizie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele reţinute în 
prezenta decizie. 
 
    Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie 
contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ 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. 
                Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul 
Iaşi sau Tribunalul Neamţ. 
 
   DIRECTOR GENERAL,   
           
                                                                                 ŞEF SERVICIU                                 
                                                                  SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,               
                                                                              


