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        DECIZIA NR. 69/16.12.2009 
privind soluŃionarea contestaŃiei depusă de
         S.C. M. I. S.R.L.

   înregistrată la D.G.F.P  Vaslui sub  ../27.11.2009

Compartimentul SoluŃionare contestaŃii din cadrul DirecŃiei generale a finanŃelor publice
a judeŃului Vaslui a fost sesizat de către AdministraŃia finanŃelor publice Bârlad prin adresa
nr. ../26.11.2009, înregistrată  la DirecŃia generală  a finanŃelor publice a judeŃului Vaslui sub
nr.../27.11.2009  asupra  contestaŃiei  formulată  de  S.C.  M.  I.  S.R.L.,  cu  domiciliu  fiscal  în
localitatea G., comuna G., judeŃul Vaslui, înregistrată la AFP Bârlad sub nr. ./04.11.2009.

ContestaŃia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  de calcul  al  taxei  pe poluare  pentru
autovehicule./02.12.2008 emisă  de AdministraŃia  finanŃelor publice Bârlad şi  priveşte  suma
total ă de 00 lei reprezentând tax ă pe poluare pentru autovehicule . 

Constatând ca în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205 şi art. 209 alin. (1)
lit. a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Compartimentul
soluŃionare contestaŃii din cadrul DirecŃiei generale a finanŃelor publice a judeŃului Vaslui este
legal competent să se pronunŃe asupra contestaŃiei formulată de S.C. M. I. S.R.L.

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Compartimentul solu Ńionare contesta Ńii din
cadrul  Direc Ńiei  generale  a  finan Ńelor  publice  a  jude Ńului  Vaslui  se  poate  investi  cu
solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei, în condi Ńiile în care, în raport de data comunic ării,
respectiv 04.12.2008 a Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. .. din
data  de  02.12.2008,  aceasta  nu  este  depus ă  în  termenul  legal  de  exercitare  a  c ăii
administrative de atac.

În fapt,  S.C. M. I. S.R.L. a formulat contestaŃia împotriva Deciziei de calcul al taxei pe
poluare pentru  autovehicule  ../02.12.2008 emisă  de AdministraŃia  finanŃelor publice  Bârlad,
prin care s-a stabilit obligaŃia de plată în sumă totală de 00 lei reprezentând taxa pe poluare
pentru  autovehicule  comunicată  contestatoare  la  data  de  04.12.2008,  aşa  cum reiese  din
analiza  chitanŃei  nr.  ../04.12.2008  prin  care  petenta  a  achitat  taxa  pe  poluare  pentru
autovehicule în sumă de 00 lei, aflată în copie la dosar.

ContestaŃia  împotriva  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru
autovehicule ../02.12.2008 a fost depusă la AdministraŃia finanŃelor publice Bârlad sub nr. .. la
data de 04.11.2009, conform ştampilei aplicată pe originalul contestaŃiei.

În drept,  sunt incidente prevederile art.207(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.  92/2003
privind Codul de procedura fiscală, republicată, care precizează următoarele:
“ Termenul de depunere a contesta Ńiei
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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 ”.

Potrivit art. 68 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată:

”Termenele de orice fel privind exercitarea dreptur ilor şi îndeplinirea obliga Ńiilor
prevăzute de Codul de procedur ă fiscal ă, precum şi de alte dispozi Ńii legale aplicabile în
materie,  dac ă  legea  nu  dispune  altfel,  se  calculeaz ă  potrivit  dispoziŃiilor  Codului  de
procedura civilă”.

Totodată, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedura civilă:
(1)”Termenele se în Ńeleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici  zi ua când a

început, nici ziua când s-a sfâr şit termenul.
(2)Termenele statornicite pe ore încep s ă curg ă de la miezul nop Ńii zilei urm ătoare.
(3)Termenele statornicite pe ani,  luni sau s ăptămâni se sfâr şesc în ziua anului,

lunii sau sapt ămânii corespunz ătoare zilei de plecare.
(4) Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lu nii, se sfâr şeşte într-o lun ă care

nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua  cea din urm ă a lunii.
 (5) Termenul care se sfâr şeşte într-o zi de s ărbătoare legal ă, sau când serviciul
este suspendat, se va prelungi pâna la sfâr şitul primei zile de lucru urm ătoare".

Aceleaşi  dispoziŃii  se  regăsesc  explicitate  şi  la  pct.  3.11  din  Ordinul  Preşedintelui
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată.

Se reŃine că termenul de depunere a contestaŃiei prevăzut de OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, are caracter imperativ şi începe să
curgă  de  la  data  comunicării  Deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru  autovehicule
nr. ../02.12.2008, respectiv data de 04.12.2008.

Din actele existente la dosarul cauzei se reŃine că S.C. M. I. S.R.L. a depus contestaŃia
formulată împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule ../02.12.2008 la
data de 04.11.2009, după 334 de zile de la data comunicării deciziei contestate, deci peste
termenul de 30 de zile  prevăzut  de art.207 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  încălcându-se  astfel  dispoziŃiile  imperative
referitoare la termenul de depunere.

În  raport  cu  prevederile  legale  citate  mai  sus,  rezultă  că   S.C.  M.  I.  S.R.L.  avea
posibilitatea de a depune contestaŃie până la data de 04.01.09.2009 inclusiv, conform art. 101
din Codul de procedură civilă, cu atât mai mult cu cât prin decizia de calcul a taxei pe poluare
pentru autovehicule atacată  i  s-a precizat  calea de atac, termenul în care aceasta poate fi
exercitată şi organul la care urma a fi depusă contestaŃia.

Întrucât  contestatoarea  nu a  respectat  condiŃiile  procedurale  privitoare  la  termen,  a
decăzut  din dreptul  de a i  se  soluŃiona pe fond contestaŃia,  conform art.  217 alin.  (1)  din
OrdonanŃa Guvernului  nr.92/2003 privind  Codul  de procedură  fiscală,  republicată,  unde se
precizează:

“Dacă  organul  de  solu Ńionare  competent  constat ă  neîndeplinirea  unei  condi Ńii
procedurale, contesta Ńia va fi respins ă  fără  a se proceda la analiza pe fond a cauzei”
coroborat cu pct.13.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală
nr. 519/2005, care stipulează:

 “Contesta Ńia poate fi respins ă ca:
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a) nedepus ă la termen, în situa Ńia în care aceasta a fost depus ă peste termenul
prevăzut de prezenta lege”, motiv pentru care contesta Ńia va fi respins ă ca nedepus ă în
termen.

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 101 din Codul de procedură civilă, pct.
13.1 lit. a) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 519/2005,
art. 68, art. 207 alin. (1) şi art. 217 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, se

D E C I D E

Respingerea contesta Ńiei  formulată de S.C. M. I. S.R.L. din localitatea GriviŃa, comuna
GriviŃa, judeŃul Vaslui, ca nedepusă în termen pentru suma total ă de 00 lei  reprezentând taxă
pe poluare pentru autovehicule.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac poate fi atacată
la Tribunalul Vaslui în termen de 6 luni de la data comunicării.

      DIRECTOR COORDONATOR,
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