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D  E  C  I  Z  I  A 

 
        Nr.47 din ….. .2010 

     
Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de persoana fizic ă ..... şi persoana 
fizic ă ..... (soŃi) cu domiciliul în com. ....., jud.Teleorman, înregistrată la 
AdministraŃia FinanŃelor Publice a oraşului ..... sub nr....../06.07.2010 şi la 
DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub 
nr....../09.07.2010  
 
Prin contestaŃia depusă de persoana fizic ă ..... şi persoana fizic ă ..... (soŃi) 

având domiciliul în com. ....., jud.Teleorman, înregistrată la DirecŃia Generalã a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr....../...../09.07.2010, contestă în totalitate 
Decizile de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2010 nr. ...../31.05.2010 şi nr....../31.05.2010.  

Organul abilitat în soluŃionarea cererii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman a fost sesizat de către A.F.P. ..... prin Adresa 
nr....../08.07.2010 – înregistrată la D.G.F.P. Teleorman sub nr....../….. .07.2010 - în 
temeiul dispoziŃiilor  Ordinului nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, -transmiŃând totodată dosarul cauzei. 

Sumele contestate sunt la nivelul valorii de: 
- ..... lei – în cazul lui ..... 
- ..... lei – în cazul lui ....., 

şi reprezintă impozit datorat aferent veniturilor rezultate din transferul proprietăŃii imobiliare 
din patrmoniul personal pe anul 2010. 
 În baza prevederilor pct.9.5. al Ordinului nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată,  s-a procedat la conexarea celor două 
cauze într-o singură decizie de soluŃionare, având în vedere faptul că  petiŃionarii sunt soŃi, 
au motivaŃii identice cuprinse într-o singură contestaŃie, vizează aceeaşi categorie de 
obligaŃii fiscale raportate la o bază de impunere comună. 
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În aceste condiŃii, organul de revizuire a apreciat că sunt întrunite condiŃiile unei mai 
bune administrări şi valorificări a probelor în rezolvarea cauzei deduse judecăŃii.   

Fiind îndeplinite procedurile legale de contestare prevăzute de dispoziŃiile titlului IX 
al OrdonanŃei nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulteroare, ale Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată aşa cum au fost 
aprobate prin Ordinul nr.519/2005 al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscală, s-a trecut la soluŃionarea pe fond a cererii, aceasta având ca obiect creanŃe 
fiscale. 

I. Peten Ńii au contestat Deciziile de impunere anual ă pentru veniturile din 
transferul propriet ăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 20 10 nr.  
...../31.05.2010 şi nr....../31.05.2010 emise de organul fiscal abili tat legal,  susŃinând 
cele ce urmează: 

Se solicită modificarea celor două notificări, la nivelul valorilor de ..... lei în  situaŃia 
fiecărui petiŃionar, întrucât Codului fiscal stabileşte un impozit de plată de 1% calculat la o 
bază impozabilă de ..... lei, sumă obŃinută din vânzarea imobilelor. 

În aceste condiŃii, apreciază că în mod eronat au fost calculate obligaŃii de plată la 
nivelul valorilor consemnate în notificările ( înştiinŃările ) atacate, adică ..... lei în cazul lui 
.....  şi respectiv ..... lei cazul lui ...... 
 

II. Prin Deciziile de impunere anual ă pentru veniturile din transferul 
propriet ăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 20 10 nr. ...../31.05.2010 şi 
nr....../31.05.2010 emise de Administra Ńia Finan Ńelor Publice a ora şului ..... , se 
stabileşte în sarcina autorilor cererii o obligaŃie fiscale de ..... lei – în cazul lui ..... şi de ..... 
lei – în cazul lui ....., în baza art.77(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, a DeclaraŃiei privind veniturile din transferul 
proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal nr...... din data de 02.02.2010, şi a 
Hotărârii judecătoreşti nr...... pronunŃată în şedinŃa din data de 18.11.2009 de către 
Judecătoria ..... în Dosarul nr....../...../2009, rămasă definitivă şi irevocabilă ca urmare a 
SentinŃei civile nr...... din 25.01.2010. 

Baza de impozitare avută în vedere fiind cea rezultată din consultarea Ghidului 
privind valorile orientative ale proprietăŃilor imobiliare în judeŃul Teleorman {..... lei : 2 = ..... 
lei, aplicată fiecărui contestator} şi nu cea declarată de părŃi, respectiv ..... lei. 
   

III. Organul de revizuire având în vedere documente le existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, argumentele 
organelor de inspec Ńie fiscal ă, în raport cu actele normative în vigoare la data 
producerii fenomenului în cauz ă, reŃine cele ce urmeaz ă: 

 
a) Referitor la obligarea la plat ă a diferen Ńei în cuantum de ..... lei, apreciat ă ca 

fiind impozit datorat pentru veniturile din transfe rul propriet ăŃilor imobiliare din 
patrimoniul personal, în cazul lui .....  

 
 Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman, prin Biroul de 

solutionare a contestatiilor, este investit ă a se pronun Ńa cu privire la legalitatea 
măsurii dispuse de obligare la plat ă a sumei de .....,00 lei, reprezentând impozit 
datorat, în raport cu sus Ńinerile autorului cererii potrivit cu care, impozit ul datorat 
este la nivelul valorii de ..... lei, întrucât din vânzarea imobilelor s-a ob Ńinut ..... lei; 
sumă care – potrivit Codului fiscal - se impoziteaz ă cu 1%, beneficiarul cump ărător 
fiind fiul acestuia.   
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În fapt, organul fiscal abilitat legal având ca bază informaŃiile din SENTINłA 
CIVILĂ nr...... din 18.11.2009 a JUDECĂTORIEI ....., rămasă definitivă şi irevocabilă prin 
nerecurare la data de 25.01.2010, a procedat la stabilirea în sarcina petiŃionarului un  
impozit datorat pentru veniturile din transferul proprietăŃii imobiliare din patrimoniul 
personal în cuantum de ..... lei. 

Prin Referatul privind propunerile de soluŃionare -  transmis în baza pct.3.6. al 
Ordinului nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată -, organul fiscal susŃine că baza de impozitare a fost determinată la nivelul 
valorii de ..... lei, şi nu la valoarea declarată de ..... lei,  întrucât valoarea declarată de părŃi 
este inferioară celei orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.  

Aşa fiind, s-a procedat la punerea în aplicare a dispoziŃiilor art.77, indice 1, alin.(4) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi pct.151, indice 5 al HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.    

În soluŃia ce urmează a fi dată, organul de revizuire reŃine că, potrivit SentinŃei civile 
nr....../18.11.2009 - definitivă şi irevocabilă la data de 25.01.2010 -, reclamantul ..... a 
chemat în judecată pe pârâŃii .....  şi .....   solicitând instanŃei să pronunŃe o hotărâre care 
să Ńină loc de act de act de vânzare – cumpărare cu clauză de întreŃinere, la preŃul 
convenit de ..... lei. 

În urma analizării materialului probator administrat în cauză, instanŃa a pronunŃat o 
hotărâre în sensul celor solicitate, faŃă de care petiŃionarul solicită modificarea Deciziei de 
impunere raportată la baza de impunere de ..... lei şi nu raportat la o bază de impunere 
orientativă de ..... lei.   

În condiŃiile date, organul de soluŃionare a cererii contestatorilor apreciază că în 
drept , soluŃia ce urmează a fi dată, îşi găseşte soluŃionarea în dispoziŃiile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal publicat în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 
2003, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 44 din 22 
ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 112 din 6 februarie 2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, a Codului civil din 17 iulie 2009 (Legea nr. 
287/2009), publicat în Monitorul oficial nr. 511 din 24 iulie 2009, ale O.G. nr. 92 din 24 
decembrie 2003, republicată, privind Codul de procedura fiscală - publicată în Monitorul 
Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007 – cu modificările şi completările aduse până la data de 25 
octombrie 2009, precum şi ale Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 893/06.10. 2005) care prevăd: 

 
* Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările aduse până 

la data de 01.01.2010: 
Definirea venitului din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal 
    ART. 77^1 
 (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin 

acte juridice între vii asupra construcŃiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, 
precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcŃii, contribuabilii datorează un impozit 
care se calculează astfel: 

(…) 
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani: 
    - 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; 
(…) 
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(4) (…) În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite 
prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii 
stabilite prin expertiză, cu excepŃia tranzacŃiilor încheiate între rude ori afini până la gradul 
al II-lea inclusiv, precum şi între soŃi, caz în care impozitul se calculează la valoarea 
declarată de părŃi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. 

Art.77, ind.1), al.(6): 
În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor 

acestuia, pentru situaŃiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizează prin hotărâre 
judecătorească sau prin altă procedură, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează 
şi se încasează de către organul fiscal competent. InstanŃele judecătoreşti care pronunŃă 
hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent 
hotărârea şi documentaŃia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive 
şi irevocabile a hotărârii. 

 
* Hotărârea Guvernului nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse până la data de 
01.01.2010: 

 Pct.151 ind.2 
Definirea unor termini 
e)   prin    transferul   dreptului   de   proprietate   sau   al dezmembrămintelor 

acestuia se înŃelege înstrăinarea, prin acte juridice    între    vii,    a    dreptului    de 
   proprietate sau    a dezmembrămintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului 
 prin  care  se  realizează  acest  transfer:  vânzare- cumpărare, donaŃie, rentă viageră, 
întreŃinere, schimb, dare în plată, tranzacție, aport la capitalul social, inclusiv în cazul când 
transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătorești și altele asemenea; 

Pct.151^3 
(…) 
    Este exceptată de la plata impozitului transmiterea dreptului de proprietate prin 

donaŃie între rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soŃi. Dovada 
calităŃii de soŃ, rudă sau afin se face cu acte de stare civilă.(…) 

Pct.151 ind.7, al.5.: 
(…) InstanŃele judecătoreşti care pronunŃă hotărâri judecătoreşti definitive şi 

irevocabile în cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al 
dezmembrămintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competenŃă 
teritorială a instanŃei de fond hotărârea şi documentaŃia aferentă în termen de 30 de zile 
de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.(...) 

 
* CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009) 
ART. 969 – reŃinut de instanŃă ca fiind temei de drept : 
    Efectul particular al reprezentării succesorale 
    (1) Copiii nedemnului concepuŃi înainte de deschiderea moştenirii de la care 

nedemnul a fost exclus vor raporta la moştenirea acestuia din urmă bunurile pe care le-au 
moştenit prin reprezentarea nedemnului, dacă vin la moştenirea lui în concurs cu alŃi copii 
ai săi, concepuŃi după deschiderea moştenirii de la care a fost înlăturat nedemnul. 
Raportul se face numai în cazul şi în măsura în care valoarea bunurilor primite prin 
reprezentarea nedemnului a depăşit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul 
a trebuit să îl suporte ca urmare a reprezentării. 
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* O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, privind Codul de procedura 
fiscală - publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 31 iulie 2007 – cu modificările şi 
completările aduse până la data de 25 octombrie 2009: 

ART. 7 
    Rolul activ 
(3) Organul fiscal are obligaŃia să examineze în mod obiectiv starea de fapt, (…) 
ART. 65 
    Sarcina probei în dovedirea situaŃiei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la baza 

declaraŃiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe bază de probe 

sau constatări proprii. 
ART.213 
SoluŃionarea contestaŃiei 
(4) Contestatorul (…) poate să depună probe noi în susŃinerea cauzei. (…) 
 ART. 216 

   SoluŃii asupra contestaŃiei 
  (3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ atacat, situaŃie 
în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de soluŃionare. 

 
*Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 893/06.10. 2005): 
 12.6. În situaŃia în care se pronunŃă o soluŃie de desfiinŃare totală sau parŃială a 
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la 
desfiinŃare. 
     12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioada şi acelaşi obiect al 
contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
     12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul 
desfiinŃat, acesta putând fi contestat potrivit legii. 
 

În urma analizării documentelor care constituie dosarul cauzei aflate în soluŃionare 
prin prisma celor două puncte de vedere aflate în contradictoriu, în coroborare cu 
dispoziŃiile legale în materie citate anterior, în vederea pronunŃării unei soluŃii pe cale 
administrativă, organul de revizuire, luând act şi de faptul că însăşi instanŃa de judecată a 
decis comunicarea către organul fiscal din raza sa de competenŃă teritorială a hotărârii 
aferente în urma rămânerii definitive şi irevocabile a acesteia, situaŃie ce decurgea în 
cauze referitoare la transferul unui drept de proprietate, cu trimitere expresă la dispoziŃiile 
art.969 din Codul civil şi art.111 din Codul de procedură civilă, a solicitat A.F.P. ..... 
precizări în legătură posibila existenŃă a unui grad de rudenie între vânzători (soŃii- 
petiŃionari) şi beneficiarul cumpărător ...... 

Răspusul organului fiscal – prin Adresa nr. ...../04.08.2010, înregistrată la D.G.F.P. 
Teleorman sub nr. ...../05.08.2010 – cu privire la faptul că nu deŃine informaŃii în acest 
sens şi nici SentinŃa civilă nr....../18.11.2009 nu face precizările necesare, vine în 
contrdicŃie cu trimiterile exprese ale sentinŃei judecătoreşti la dispoziŃiile art.969 din Codul 
civil şi art.111 din Codul de procedură civilă ale respectivei sentinŃe. 

În aceste condiŃii, au fost necesare iniŃierea unor demersuri către soŃii petiŃionari, 
care, potrivit completării – înregistrate sub nr.18.952/17.08.2010 – la contestaŃia depusă, 
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face dovada faptului că ..... este fiul acestora, anexând în acest sens copia Promisiunii 
bilaterale de vânzare cumpărare autentificată la data 04.03.2009, în care se specifică 
obligaŃia de vânzare a imobilelor către fiul acestora ...... În susŃinere, mai depun şi copia 
CărŃii de identitate seria ..... nr. ..... a cumpărătorului, în care sunt precizate numele 
părinŃilor, aceleaşi cu ale petenŃilor. 

FaŃă de aceste informaŃii ulterioare, s-a solicitat un punct de vedere organului fiscal 
abilitat – potrivit Adresei nr....../19.08.2010 – şi bazat pe dispoziŃiile art.213, alin.4) al O.G. 
nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, acesta susŃinând prin Adresa nr.16.529/25.08.2010 faptul că îşi menŃine punctul 
de vedere formulat iniŃial, afirmând că la data emiterii deciziei atacate nu a avut informaŃii 
cu privire la gradul de rudenie a părŃilor. 

Aceste argumente nu pot fi avute în vedere în soluŃia ce urmează a fi dată, întrucât 
însăşi SentinŃa transmită în condiŃiile legii organului fiscal competent, face trimitere la  
CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 287/2009), reŃinând dispoziŃiile art. 969 ca 
temei de drept, cu privire la efectul particular al reprezentării succesorale. 

În atare condiŃii, măsura ce urmează a fi luată – de desfiin Ńare a Deciziei de 
impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul 
personal pe anul 2010 nr. ...../31.05.2010 la nivelul sumei de ..... lei -  se bazează pe 
dispoziŃiile art. 216, alin.(3) din O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, privind 
Codul de procedura fiscală - publicată în M.O. nr. 513 din 31 iulie 2007 – cu modificările şi 
completările aduse până la data de 25 octombrie 2009, precum şi pe dispoziŃiile pct. 12.6. 
al  Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată ( publicat în M.O. nr. 893/06.10. 2005).  

În această situaŃie, urmează să se încheie în termen legal un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare şi care va viza 
strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, în 
condiŃiile stipulate la pct.12.8. din ordin. 
     Cu ocazia acestei acŃiuni, se va avea în vedere considerentele prezentei decizii, 
bazate pe dispoziŃiile legale în materie – inclusiv cele citate anterior -, cu privire la: 
 - obligativitatea examinării stării de fapt fiscale; 
 - modul de cum au fost influenŃate - obligaŃiile fiscale datorate -, de informaŃiile 
suplimentare depuse de petiŃionar, în condiŃiile reglementate de dispoziŃiile legale în 
materie citate anterior; 
 - necesitatea motivării deciziei de impunere pe bază de constatări şi probe certe; 
 - stabilirea obligaŃiilor părŃilor în urma verificării susŃinerilor referitoare la starea de 
fapt fiscală şi a raporturilor juridice; 

- analiza şi evaluarea informaŃiilor fiscale rezultate, în raport cu actele normative în 
materie citate anterior; 
 - consemnarea constatărilor din punct de vedere faptic şi legal, care vor sta la baza 
emiterii noii decizii de impunere; 

 
b) Referitor la obligarea la plat ă a diferen Ńei în cuantum de ..... lei, apreciat ă ca 

fiind impozit datorat pentru veniturile din transfe rul propriet ăŃilor imobiliare din 
patrimoniul personal, în cazul lui .....  

 
 Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman, prin Biroul de 

solutionare a contestatiilor, este investit ă a se pronun Ńa cu privire la legalitatea 
măsurii dispuse de obligare la plat ă a sumei de ..... lei, reprezentând impozit datorat , 
în raport cu sus Ńinerile autorului cererii potrivit cu care, impozit ul datorat este la 
nivelul valorii de ..... lei, întrucât din vânzarea  imobilelor s-a ob Ńinut ..... lei. 
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SpeŃa fiind identică cu cea prezentată şi argumentată în mod analitic la Cap.III. lit.a) 

al prezentei decizii, măsura ce urmează a fi luată  – de desfiin Ńare a Deciziei de impunere 
anuală pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2010 nr. ...../31.05.2010 la nivelul sumei contestate -  se bazează pe aceleaşi 
dispoziŃii legale, respectiv ale art. 216, alin.(3) din O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003, 
republicată, privind Codul de procedura fiscală - publicată în M.O. nr. 513 din 31 iulie 2007 
– cu modificările şi completările aduse până la data de 25 octombrie 2009, precum şi pe 
dispoziŃiile pct. 12.6. al  Ordinului Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată ( publicat în M.O. nr. 893/06.10. 2005).  

În această situaŃie, urmează să se încheie în termen legal un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare şi care va viza 
strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, în 
condiŃiile stipulate la pct.12.8. din ordin. 
     Cu ocazia acestei acŃiuni, se va avea în vedere considerentele prezentei decizii 
bazate pe dispoziŃiile legale în materie – inclusiv cele citate anterior -, cu privire la: 
 - obligativitatea examinării stării de fapt fiscale; 
 - modul de cum au fost influenŃate obligaŃiile fiscale datorate de informaŃiile 
suplimentare depuse de petiŃionar; 
 - necesitatea motivării deciziei de impunere pe bază de constatări şi probe certe; 
 - stabilirea obligaŃiilor părŃilor în urma verificării susŃinerilor referitoare la starea de 
fapt fiscală şi a raporturilor juridice; 

- analiza şi evaluarea informaŃiilor fiscale rezultate, în raport cu actele normative în 
materie citate anterior; 
 - consemnarea constatărilor din punct de vedere faptic şi legal, care vor sta la baza 
emiterii noii decizii de impunere. 

   * 
*     * 

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice - aşa cum a 
fost modificată şi completată prin HG 283/2009 -, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea 
şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală - aşa cum a fost modificată şi 
completată prin HG 968/2009 -, a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul executiv al DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman 

 
D  E  C  I  D  E : 

 
Art. 1.  Se desfiin Ńează actele administrative fiscale atacate după cum urmează:  
- Decizia de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare 

din patrimoniul personal pe anul 2010 nr. ...../31.05.2010 la nivelul  sumei de ..... lei, 
referitoare la peti Ńionarul .....; 

- Decizia de impunere anuală pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare 
din patrimoniul personal pe anul 2010 nr. ...../31.05.2010 la nivelul sumei de ..... lei, 
referitoare la peti Ńionara …..; 

situaŃie în care urmează să se încheie în termen legal un nou act administrativ 
fiscal, care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare, cu respectarea 
prevederilor pct.12.8. al Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată. 
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Art. 2.  Prezenta decizie a fost redactată în 4 (patru) exemplare, toate cu valoare de 

original, comunicate celor interesaŃi.  
  

Art. 3.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicării . 

 
Art. 4. Biroul soluŃionare contestaŃii va duce la îndeplinire  prevederile prezentei 

decizii. 
      
 
   
 
     
 
 
 
        DIRECTOR  EXECUTIV 

 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 


