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Ministerul Finaţelor PubliceMinisterul Finaţelor PubliceMinisterul Finaţelor PubliceMinisterul Finaţelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală    
Direc Ń ia  General ă  a  F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńulu i  Harghita 

 
 

 
D E C I Z I A  nr. 46  din  2009  

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 
PERS. X  

înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  
sub nr…./...2009 

 
 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 

AdministraŃia FinanŃelor Publice Miercurea-Ciuc, prin adresa nr. …/...2009, 
asupra contestaŃiei formulate de PERS. X, cu domiciliul în …, JudeŃul 
Harghita. 

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de impunere din 
oficiu nr. …/...2009 , emisă în baza Referatului privind estimarea bazei de 
impunere nr. …/...2009, şi împotriva ÎnştiinŃării de poprire în Dosarul de 
executare nr. …/...2009, emise de AdministraŃia FinanŃelor Publice 
Miercurea-Ciuc, pentru suma totală de … lei , reprezentând diferenŃe de 
impozit anual de regularizat. 
 

Constatând că sunt indeplinite dispoziŃiile art.205 si art.209 (1) din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicat în M.O. partea 
I nr.513/31.07.2007, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să 
analizeze contestaŃia. 
 
  Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a 
Finan Ńelor Publice Harghita se poate investi cu solu Ńionarea pe fond a 
cauzei în condi Ńiile în care contesta Ńia nu a fost formulat ă în termenul 
legal de exercitare a c ăii administrative de atac.  
 
  În fapt , Decizia de impunere din oficiu nr. …/...2009, a fost 
comunicată contestatoarei cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, la data de 03.03.2009 , primirea fiind confirmată sub 
semnătură, anexată în copie la dosarul cauzei. 
 
  ContestaŃia a fost depusă la Administra Ńia Finan Ńelor Publice 
Miercurea-Ciuc la data de 28.07.2009, înregistrată sub nr. … .  
   

În drept , art. 207 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, reglementează termenul de 
depunere a contestaŃiei, potrivit căruia: 
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  "(1) Contesta Ńia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunic ării actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea dec ăderii . 
  [...]." 
iar alin.1 al art.217 din cod prevede: 
  "Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea 
unei condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fără a se proceda la 
analiza pe fond a cauzei ." 
   

De asemenea, art. 68 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în M.O. partea I nr. 
513/31.07.2007, privind Codul de procedură fiscală prevede: 
  “Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi 
de alte dispoziŃii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune 
altfel, se calculează potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură civilă.” 
iar art.101 din Codul de procedura civilă prevede: 
  “Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul. 
  Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopŃii 
zilei următoare. 
  Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârsesc în 
ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzatoare zilei de plecare. 
  Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte 
într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din 
urma a lunii. 
  Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, sau 
când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfârşitul primei zile de 
lucru următoare.” 
   

FaŃă de cele de mai sus se reŃine că contribuabila a depus 
contesta Ńia cu o intârziere de 116 zile fa Ńă de termenul legal, respectiv 
03.04.2009.    

În condiŃiile în care după cum s-a arătat contribuabila a depus 
contestaŃia în afara termenului legal de 30 de zile, aceasta se va respinge ca 
nedepusă în termen.  

 
  Nu poate fi reŃinută în soluŃionarea cauzei motivul invocat de 
contribuabila cu privire la încălcarea prevederilor art. 44 alin. 3 din OG 
nr.92/2003, având în vedere că comunicarea deciziei de impunere, precum  
şi a altor acte administrative s-a făcut cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, în toate cele trei cazuri, primirea actelor 
administrative fiind confirmată sub semnătura destinatarului, confirmată 
şi prin ştampila poştei. 
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  În legătură cu contestarea actelor de executare silită se 
precizează că împotriva acestor acte se poate întroduce contestaŃie, în 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinŃă, la instanŃa 
judecătorească competentă, cum s-a precizat şi în actele respective, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice neavând competenŃa materială în 
acest sens. 
 
  Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.205, art.207, art. 
209 şi art.217 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, precum şi 
art. 101 din Codul de procedură civilă, se 
 

  
DECIDE: 

 
1. Respingerea ca nedepusă în termen a contestaŃiei formulată 

de PERS. X împotriva Deciziei de impunere din oficiu nr. …/...2009, emisă de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Miercurea Ciuc, pentru suma totală de … lei , 
reprezentând diferenŃe de impozit anual de regularizat. 

2. Constatarea necompetenŃei materiale de soluŃionare, a Directiei 
generale a finantelor publice, pentru capătul de cerere privind actele de 
executare silită. 
 

Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita 
Miercurea-Ciuc, în termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii 
legale. 
 

 
DIRECTOR COORDONATOR, 


