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R O M A N I A 

TRIBUN ALUL XXX  
SEC IA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 

 
Dosar nr.xxx/2012 

SENTIN A CIVIL NR. xxxx  

S-a luat în examinare ac iunea în contencios administrativ fiscal exercitat de 
reclamantul XXX în contradictoriu cu pârâtele D.G.F.P. XXX i Administra ia Finan elor Publice 
XXX, pentru obligarea acestora la restituirea taxei de poluare, i cererea pârâtei de chemare în 
garan ie a Administra iei Fondului pentru Mediu.

 

La apelul nominal se prezint reprezentantul reclamantului, avocat XXX din Baroul 
XXX, lipsind p r ile.

 

Procedura legal îndeplinit .

 

Cererea este timbrat cu 47 lei tax judiciar de timbru i timbre judiciare în valoare de 
0,60 lei. 

S-a f cut referatul cauzei dup care, se constat c prin serviciul registratur , pârâta 
A.F.P. XXX a depus cerere de comunicare i amânare a judec ii, la 18.09.2012 iar la 
1.10.2012 a depus întâmpinare i cererea de chemare în garan ie, comunicat p r ilor.

 

Reprezentantul reclamantului depune la dosar chitan a privind plata onorariului de 
avocat. Arat c nu solicit administrarea altor probe.

 

Nemaifiind necesare probe, instan a acord cuvântul în fond. 
Reprezentantul reclamantului solicit admiterea ac iunii astfel cum a fost formulat , 

obligarea pârâtei la restituirea sumei achitate cu titlu de tax de poluare, actualizat cu 
dobânda legal în materie fiscal calculat conform art. 124, 120 alin.7, 70 alin.l Cod 
procedur fiscal ; cu cheltuieli de judecat .

 

T R I B U N A L U L  

Constat c prin cererea înregistrat la aceast instan la data de 20. 07.2012 
reclamantul XXX a chemat în judecat pe calea contenciosului administrativ fiscal pe 
pârâtele Administra ia Finan elor Publice XXX i Direc ia General a Finan elor 
Publice XXX solicitând anularea deciziei nr. XXX/28 mai 2012 emis de D.G.F.P. 
XXX, comunicat la 30 mai 2012 i a deciziei privind stabilirea taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule nr. XXX/5.04. 2012, emis de A.F.P. XXX, ca 
fiind nelegale i emise cu înc lcarea prevederilor art. 110 din Tratatul privind 
func ionarea U.E., restituirea taxei pentru privind stabilirea taxei pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule achitat prin chitan a seria xxx  în valoare de 
xxx lei, plata dobânzii fiscale aferente acestei sume, calculat conform art. 124, art. 
120 alin. 7, 70 alin. 1 Cod procedur fiscal , cu cheltuieli de judecat .

 

In motivarea ac iunii reclamantul arat c

 

la 20 martie 2012 a cump rat 
autoutilitara N I . marca XXX, cu prima înmatriculare la data de 17.08.2004 în Germania, 



iar pentru înmatricularea ei în România a fost nevoit s pl teasc în temeiul Legii nr. 
9/2012. la 6.04.2012 suma de XXX lei. în baza deciziei privind stabilirea taxei pentru 
emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. xxx/5.04. 2012 emis de A.F.P. 
XXX. 

împotriva deciziei de calcul a taxei de poluare în termen legal, a formulat 
plângere prealabil înregistrat la A.F.P. XXX sub nr. XXX din 12.04.2012 prin care a 
solicitat anularea deciziei contestate, cu consecin a restituirii taxei i plata dobânzii 
legale aferente. 

Prin adresa nr. XXX din 28.05.2012 i s-a adus la cuno tin c prin decizia 
nr.XXX din 28.05.2012 a D.G.F.P. XXX, a fost respins contesta ia pe care a formulat-
o împotriva deciziei nr.XXX/28 mai 2012 privind solu ionarea contesta iei împotriva 
deciziei de calcul nr. XXX din 5.04.2012. 

Reclamantul consider c taxa de poluare pe care a plâtit-o astfel cum este 
stabilit prin dispozi iile Legii nr. 9/2012, încalc art. 110 TFUE pentru c prin 
perceperea i încasarea ei se creeaz discriminare între autoturismele second hand 
înmatriculate deja într-un stat membru al U.E. i care se înmatriculeaz în România 
dup data de 01 iulie 2008 i autoturismele second hand deja înmatriculate în 
România. De asemenea, prin perceperea ei se creeaz un raport de concuren între 
produsele importate i produsele na ionale, ea fund destinat s diminueze 
introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un 
stat membai al U.E.. aplicându-se diferit unor situa ii juridice identice i tar a exista o 
justificare obiectiv pentru acest lucai taxa de poluare are caracter discriminatoriu.

 

Reclamantul a învederat c între Legea nr. 9/2012 i O.U.G. nr. 50/2008 exist 
similitudine i ambele acte normative sunt incompatibile cu legisla ia european i 
jurispruden a în materie, întrucât reglement rile legisla iei comunitare sunt înc lcate 
prin aplicarea dreptului na ional, respectiv a Legii nr. 9/2012.

 

în drept a invocat prevederile art. 1, 7, 8 alin. 1, 10 alin. 1, 3. art. 11 alin. 1, art. 
12, 13, 17, 18 din Legea nr. 554/2004, art. 21 alin.4, art. 117, 70, 124, 135 Cod 
procedur fiscal , art. 148 Constitu ia României. 

Pârâta Direc ia General a Finan elor Publice XXX a depus întâmpinare la data 
de 8.08.2012 prin care a solicitat respingerea ac iunii ca netemeinic i nelegal i 
men inerea actelor administrative atacate.

 

Pârâta a sus inut c în mod legal organele fiscale au stabilit taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la autovehicule, potrivit prevederilor Legii nr. 9/ 2012. 

A solicitat i respingerea cap tului de cerere privind plata dobânzilor legale 
dispozi iile legale cu privire la acestea neg sindu- i aplicabilitatea în spe în 
condi iile în care nu sunt îndeplinite condi iile pentru restituirea sumei pretinse de 
reclamant.
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în drept a invocat: art. 115-118 Coc procedur civila, O.G. nr. 92/2003. Legea nr. 9 

2012.   
Prin întâmpinarea depus la daca de

 
1.10.2012, pârâta Administra ia

 
Finan elor 

Publice XXX a solicitat respingerea ac iunii, cu

 
motivarea c taxa

 
a fost legal încasat

 
în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2012 care este în vigoare, nefiind sesizate organele 
abilitate cu aspecte de neconstitu ionalitate, nici pe plan intern

 
i nici C.E. 

A ar tat c România, prin adoptarea Legii nr. 9/2012 s-a aliniat tendin ei interna ionale 
de a fundamenta politica mediului pe principiul poluatorul pl te te" i statueaz obliga ia 
poluatorului de a suporta cheltuielile legate de prevenirea i controlul polu rii, fiind responsabil 
pentru pagubele produse. 

Totodat , a solicitat chemarea în garan ie a Administra iei Fondului pentru Mediu având 
în vedere c taxa de poluare constituie venit la bugetul fondului pentru mediu i se 
gestioneaz de Administra ia Fondului pentru Mediu în vederea finan rii programelor i 
proiectelor pentru protec ia mediului.

 

De i legal citat , chemata în garan ie, Administra ia Fondului pentru Mediu, nu s- a 
prezentat în instan i nu a formulat în scris excep ii sau alte cereri.

 

Examinând în fapt i drept ac iunea reclamantului i cererea de chemare în garan ie, 
instan a re ine din actele i lucr rile dosarului urm toarele:

 

La 20 martie 2012 reclamantul a cump rat autoutilitara NI, marca xxx, cu prima 
înmatriculare la data de 17.08.2004 în Germania, iar pentru înmatricularea ei în România a fost 
nevoit s pl teasc în temeiul Legii nr. 9/2012, la 6.04.2012 suma de XXX lei, în baza deciziei 
privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. XXX/5.04. 2012 
emis de A.F.P. XXX. 

Prin Decizia de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr. XXX/5.04. 2012 emis 
de AFP XXX, s-a stabilit taxa de poluare pentru autovehicul în sum de XXX lei, sum ce a 
fost achitat de reclamant conform chitan ei nr. xxx întocmindu-se i cartea de identitate a 
vehiculului pe numele reclamantului. 

Reclamantul a formulat cerere de restituire a sumei, adresat A.F.P. XXX i înregistrat 
la aceast institu ie cu nr. XXX din 12.04.2012, solicitând anularea Deciziei pentru stabilirea 
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule nr. XXX/5.04.2012, emis pentru 
suma de XXX lei, restituirea sumei achitat cu chitan a xxx, plata dobânzii legale aplicabile 
sumei datorate, de la data înregistr rii cererii pân la data pl ii efective.

 

Prin adresa nr. XXX din 28 mai-2012, emis de AFP XXX s-a înaintat cererea 

(plângerea prealabil ) pârâtei DGFP XXX iar prin Decizia nr. a Direc iei Generale a Finan elor 

Publice a jud. XXX i-a fost respins plângerea prealabil ".

 

Instan a re ine c prin Legea nr. 157/2005 România a ratificat Tratatul pentru aderarea 

Bulgariei i României la Uniunea European , efectele acestei ratific ri fiind reglementate de 

art. 148 alin.2 i 4 din Constitu ia României, astfel cum aceasta a fost republicat , în 

conformitate cu care prevederile Tratatelor Constitutive ale U.E i celelalte reglement ri 

comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fa de dispozi iile contrare din legile interne, 

cu respectarea prevederilor actului de aderare. 
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În conformitate cu prevederile art. 110 din Tratatul Comunit ii Europene

 
nici un stat membru nu 

aplic direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natur , mai mari decât 

cele care se aplic , direct sau indirect, produselor na ionale similare''.

 
Prin aceste prevederi se limiteaz libertatea statelor membre în materie fiscal 

de a restric iona libera circula ie a m rfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii, 

respectiv discriminarea intre produsele importate i cele autohtone de natur similar .

 

In spe Legea nr.9/2012 stabile te în art.2 lit. 1 c suma datorat potrivit 
acestei legi se nume te taxa i c taxa" - reprezint suma datorat de c tre 
contribuabil pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele din categoriile M l . 
M2, M3 i N I . N2, N3. 

Cu privire la momentul în care se datoreaz aceast tax , prin art. 4 alin 1 i 2 
din aceea i Lege s-a stabilit c

 

ART. 4 
( 1 ) Obliga ia de plat a taxei intervine:

 

a) cu ocazia înscrierii în eviden ele autorit ii competente, potrivit legii, a dobândirii 
dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de c tre primul proprietar din 
România i atribuirea unui certificat de înmatriculare i a num rului de înmatriculare;

 

b) la repunerea în circula ie a unui autovehicul dup încetarea unei except ri sau 
scutiri prev zute la art. 3

 

i 8; 
c) la reintroducerea în parcul auto na ional a unui autovehicul, în cazul în care, la 

momentul scoaterii sale din parcul auto na ional, i s-a restituit proprietarului pl titor 
valoarea rezidual a taxei, în conformitate cu prevederile art. 7. 

( 2 ) Obliga ia de plat a taxei intervine i cu ocazia primei transcrieri a dreptului de 
proprietate, în România, asupra unui autovehicul rulat i pentru care nu a fost achitat 
taxa special pentru autoturisme i autovehicule, conform Legii nr. 571/2003, cu 
modific rile i complet rile ulterioare, sau taxa pe poluare pentru autovehicule i care 
nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor 
taxe, potrivit reglement rilor legale în vigoare la momentul înmatricul rii.

 

Art. 4 a fost îns modificat prin OUG. 1/2012: Art. 1 începând cu data intr rii în 
vigoare a prezentei ordonan e de urgen aplicarea dispozi iilor an. 2

 

lit. i), ale art. 4

 

alin. (2 ) i a celor privind prima transcriere a dreptului de proprietate ale art. 5

 

alin. 
(1) din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 17 din 10 
ianuarie 2012, se suspend pân la 1 ianuarie 2013. Art 2 (1) Contribuabilii care au 
achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de -la autovehicule ca urmare a primei 
transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4

 

alin. (2) din 
Legea nr. 9/2012, în perioada cuprins între data intr rii în vigoare a acestei legi i 
data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen , pot solicita restituirea 
acesteia. 

( 2 ) Sumele prev zute la alin. (1) se restituie la cererea contribuabilului, adresat 
organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 
92/2003

 

privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i 
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complet rile ui ren on re, care se apl ic in mod corespunz tor, cu excep ia 
prevederi lor art. 124

 
din respectiva ordonan .

 
( 3 ) Sumele se restituie în termenul de prescrip ie prev zut de an. 135 din 
Ordonan a

 
+   

Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

 
Deci în continuare aceast taxa

 
de poluare nu este perceput pentru autoturismele deja 

înmatriculate în România stat comunitar de la 01.01.2007, i dac a fost perceput în perioada 
de la intrarea în vigoare a Legii 9/2012 pân la modificarea ei prin OUG 1/2012 (art. 4 alin 2) 
se restituie, fiind perceputa exclusiv, pentru autoturismele înmatriculate în celelalte state 
comunitare i reînmatriculate în România, dup aducerea lor in ar , fie chiar i celor de 
categorie M1,M2,M3, NI, N2, N3. Pentru autovehiculele deja înmatriculate în România, de 
aceea i categorie, taxa nu se mai percepe cu ocazia vânz rii ulterioare, ceea ce 
demonstreaz c aceast tax de poluare se aplic doar ca urmare a achizi iilor 
intracomunitare a acestor tipuri de autovehicule si este o tax cu echivalent taxelor vamale la 
import. 

Potrivit normelor comunitare: 
-art.25 CE 

 

între statele membre sunt interzise taxele vamale la import i la export 
sau taxele cu efect echivalent. Aceast interdic ie se aplic de asemenea, taxelor vamale 
cu caracter fiscal". 

-art.28 CE între statele membre sunt interzise restric iile cantitative la import, 
precum i orice m suri cu efect echivalent".

 

Conform jurispruden ei Cur ii Europene de Justi ie, no iunea de tax cu echivalent 
const în orice tax pecuniar impus unilateral asupra

 

m rfurilor în temeiul faptului c trec 
frontiera, oricare ar fi denumirea i modul de aplicare al acesteia, iar un sistem de taxare care 
s fie considerat compatibil cu art. 110 din Tratatul Comunit ii Europene, trebuie s exclud 
orice posibilitate ca produsele importate sa fie supuse unor taxe mai mari decât produsele 
similare na ionale i s nu produc în nici un caz efecte discriminatorii. Autovehiculele din 
categoriile vizate de Legea 9/2012 fac parte din categoria bunuri, i nu pot fi taxate numai 
pentru c au fost aduse dintr-un stat European. 

Practic, prin instituirea taxei discriminarea produs de OUG 50/2008 pe care o abrog , 
este limitat la anumite categorii de autovehicule.

 

Textul art. 110 din Tratatul CE se refer la produsele provenind din alte state membre si 
supuse unor impozite interne, de orice natur , superioare celor care se aplic direct sau 
indirect produselor na ionale similare, ori Statul Român nu percepe taxa de poluare produselor 
na ionale similare, respectiv pentru autovehiculele

 

deja înmatriculate în România (second-
hand) de aceea i categorie, cu ocazia vânz rilor ulterioare.

 

Multiplele discu ii dintre România i Uniunea European pe tema taxei de prim 
înmatriculare, taxei de poluare au fost generate de faptul taxa, indiferent de denumire, se 
aplica numai autovehiculelor din alt stat membru al UE nu i celor similare din România.
,,. 26. Astfel cum a ar tat Curtea la punctul 58 din Hot rârea Tatu, ci tat 
anterior, o reglementare precum OUG nr. 50/2008 are ca efect faptul c 
autovehiculele de ocazie importate i caracterizate printr-o vechime i o uzur 
importante sunt supuse, în pofida apl ic ri i unei reduceri mari a cuantumului 



 

h

 
taxei pentru a ine seama de deprecierea lor, unei taxe care se poate apropia 
de 30 % din valoarea lor de pia , în t imp ce vehiculele simi lare puse în 
vânzare pe pia a na ional a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate 
de sarcina f iscal . Nu se poate contesta c , în aceste condi i i , reglementarea 
na ional are ca efect descurajarea import ri i i puneri i în circula ie în 
România a unor autovehicule de ocazie cump rate din al te state membre. 

27.Acelea i considera ii se impun

 
în ceea ce prive te regimul de impozitare 

prev zut

 

de OUG nr. 50/2008, astfel cum a fost modificat prin OUG

 

nr. 208 200K 
OUG nr. 218 2008, OUG nr. 7/2009 i respectiv. OUG nr. 117/2009. Astfel, din 
dosarul cauzei rezult c toate versiunile de modificare

 

a OUG nr. 50 2008 men in un 
regim de impozitare care descurajeaz înmatricularea în România a unor autovehicule 
de ocazie cump rate din alte state membre i care se caracterizeaz printr-o uzur i 
o vechime importante, în timp ce vehiculele similare puse în vânzare pe pia a 
na ional a vehiculelor de ocazie nu sunt în niciun fel grevate de o asemenea sarcin 
fiscal . Pe de alt parte, cu ocazia edin ei, care a avut loc dup pronun area 
Hot rârii Tatu. citat anterior, guvernul român nu a sus inut c ar exista o diferen 
relevant . în scopul examin rii compatibilit ii cu articolul 110 TFUE a unei taxe 
precum cea reglementat de OUG nr. 50/2008, între versiunea ini ial a OUG nr. 
50/2008 i versiunile ulterioare ale acesteia." 
28 In sfâr it, trebuie amintit c obiectivul protec iei mediului, care se materializeaz în 
faptul, pe de o parte, de a împiedica, prin aplicarea unei taxe disuasive, circula ia în 
România a unor vehicule deosebit de poluante, precum cele care corespund normelor 
Euro 1 i Euro 2 i care au o capacitate cilindric mare, i, pe de alt parte, de a folosi 
veniturile generate de aceast tax pentru finan area unor proiecte de mediu, ar putea 
fi realizat mai complet i mai coerent aplicând taxa pe poluare oric rui vehicul de 
acest tip care a fost pus în circula ie în România. O astfel de taxare, a c rei punere în 
aplicare în cadrul unei taxe anuale rutiere este perfect posibil , nu ar favoriza pia a 
na ional a vehiculelor de ocazie în detrimentul punerii în circula ie a vehiculelor de 
ocazie importate i ar fi, în plus, conform principiului poluatorul pl te te (Hot rârea 
Tatu, citat anterior, punctul 60).

 

Conform acestor considerente, instan a constat c taxa de poluare prelevat în 
condi iile Legii nr. 9/2012 este discriminatorie pentru c prin ea se descurajeaz 
punerea în circula ie în România a

 

unor vehicule de ocazie cump rate în alte state 
membre, tar ins a descuraja cump rarea unor vehicule de ocazie, având aceea i 
vechime i aceea i uzur de pe pia a na ional , punct de vedere exprimat i de Curtea 
European de Justi ie prin hot rârea sa dat în cauza C 402/09.

 

Pentru aceste considerente, având în vedere dispozi iile art. 18 din Legea nr. 
554 2004, instan a va admite ac iunea reclamantului i va obliga pârâta AFP XXX s îi 
restituie suma de XXX lei reprezentând tax pentru emisii poluante, achitat conform 
chitan ei seria xxx emis de A.F.P. XXX. 

Cu privire la cererea reclamantului privind anularea deciziei de calcul a taxei, 
pentru considerentele de legalitate mai sus expuse, urmeaz s dispun anularea 
Deciziei de calcul privind stabilirea taxei pentru emisii poluante nr. XXX din 5.04.2012 
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emis de AFP XXX precum i Decizia nr. XXX 28.05.2012 emis de Direc ia General 
a Finan elor Publice a jud. XXX ; 

în ceea ce prive te dobânda solicitat de reclamant, instan a re ine c potrivit 
art. 124 alin. 1 Cod de Procedur Fiscal , ,,pentru sumele de restituit sau de rambursat de 
la
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buget contribuabilii  au dreptul la  dobând

 
din  ziua urm toare expir ri: termenului prev zut

 
la art. 117 alin. ( 2 ) sau la art. 70,- dup caz.

 
Acordarea dobanzilor se face la cererea 

contribuabililor ". 
Potrivit art. 70 alin. 1 Cod de Procedur Fiscal , cererile depuse de c tre 

contribuabil potrivit prezentului cod se solu ioneaz de c tre organul fiscal în termen de 45 
de zile de la înregistrare '. 

Conform art. 117 alin. 2 Cod de Procedur Fiscal ,

 
prin excep ie de la prevederile alin. 

(1), sumele de restituit reprezentând diferen e de impozite rezultate din regularizarea 
anual a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele 
fiscale competente, în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii deciziei de 
impunere 

Având în vedere c 117 alin. 2 reglementeaz situa ia restituirii diferen elor de impozite 
rezultate din regularizarea anual a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice, instan a 
re ine c în cazul restituirii taxei de poluare este aplicabil textul art. 70 alin. 1 Cod de 
Procedur Fiscal .

 

Coroborând dispozi iile art. 124 alin. 1 cu dispozi iile art. 70 alin. 1 Cod de Procedur 
Fiscal , instan a constat c dobânzile legale datorate de autorit ile fiscale în prezenta cauz 
se impun a fi calculate din ziua urm toare expir rii termenului de 45 de zile de la înregistrarea 
în eviden a acestor autorit i a cererii de restituire a taxei.

 

In consecin , se va dispune obligarea pârâtei Administra ia Finan elor Publice XXX la 
plata dobânzilor legale la nivelul major rii de întârziere prev zute de Codul de Procedur 
Fiscal , calculate din ziua urm toare expir rii termenului de 45 de zile de la înregistrarea în 
eviden a pârâtei a cererii de restituire a taxei.

 

In conformitate cu prevederile art.63 Cod procedur civil , va fi admis i cererea de 
chemare în garan ie a Administra iei Fondului pentru Mediu formulat de pârâta Administra ia 
Finan elor Publice Ârad în sensul c va obliga chemata în garan ie, s îi restituie pârâtei suma 
de XXX lei reprezentând contravaloarea taxei de poluare, cu motivarea c , în conformitate cu 
prevederile art. 1 din OUG nr.50/2008 taxa de poluare nu se face venit la bugetul de stat, ci 
constituie venit la Fondul de Mediu i se gestioneaz de Administra ia Fondului pentru 
Mediu" în vederea finan rii programelor i proiect elor pentru protec ia mediului i dobânda 
legal fiscal .

 

In baza art. 274 C.pr.civ., va obliga pârâta A.F.P. XXX s -i pl teasc reclamantului 
cheltuieli de judecat în sum de 647, 60 lei, reprezentând taxe judiciare de timbru i onorariu 
de avocat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN 
NUMELE LEGII 
H O T R T E :

 

Admite ac iunea în contencios administrativ fiscal exercitat de reclamantul XXX 
împotriva pârâtelor Administra ia Finan elor Publice a Mun. XXX i Direc ia General a 
Finan elor Publice a jud. XXX cu sediul în XXX, Bd. Revolu iei nr. 77 jud. XXX i în consecin :



  
Anuleaz Decizia de calcul a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule 

nr. xxx emis de AFP Arad precum i Decizia nr. xxx emis de DGFP Arad.

 
Oblig pârâta s ii restituie reclamantului suma de xxx lei, achitat

 
conform 

Chitan ei nr. xxx, reprezentând tax pentru emisii poluante, actualizat i cu dobânda 
calculat în conformitate cu art. 124 C.pr.fisc.. începând cu ziua urm toare termenului 
de 45 de zile de la data înregistr rii. în eviden a pârâtei 12.04.2012, a cererii 
reclamantului de restituire a taxei. 

Admite cererea pârâtei AFP XXX de chemare în garan ie a Administra iei 
Fondului pentru Mediu cu sediul în Bucure ti. Spl. Independen ei nr. 294 corp A, 
sector 6 i în consecin :

 

Oblig chemata în garan ie s îi restituie pârâtei suma de 2.078 lei. achitat de 
reclamant în favoarea ei. împreun cu dobânda.

 

Oblig pârâta s pl teasc reclamantului suma de 647,60 lei cheltuieli de 
judecat . Definitiv .

 

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun at în edin a 
public din data de 15.10.2012.  
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