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Direc� ia General�  a Finan�elor Publice a Jude�ului Harghita 
 
 
 

D E C I Z I A  nr. 13/193  din  2012 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

XY, ………………. 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita  

sub nr……………../2011 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita a fost sesizat� de 

Administra�ia Finan�elor Publice Miercurea-Ciuc, prin adresa nr. ………….. din 
2011, asupra contesta�iei formulat� de XY, cu domiciliul în ………………..,Str. 
……………., Nr. …………, Jude�ul Harghita. 
   

Contesta�ia este formulat� împotriva actului administrativ 
nr…………./2011, r�spuns la cererea  de restituire a taxei pe poluare pentru 
autovehicule în suma de …………. lei �i Deciziei de calcul a taxei pe poluare 
pentru autovehicule nr. ……………../2011, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Miercurea Ciuc.  

        
  1. Referitor la actul administrativ nr. …………/2011, cauza 
supus� solu�ion�rii reprezint� dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Harghita se poate investi cu solu�ionarea pe fond a cauzei, în condi�iile în 
care adresa de r�spuns nu constituie titlu de crean��, act adminstrativ 
fiscal susceptibil de a fi contestat în sistemul c�ilor administrative de atac. 
 
  În fapt, actul contestat de XY, act administrativ nr…………/2011, 
reprezint� adres� de r�spuns la cererea  de restituire a taxei pe poluare pentru 
autovehicule în suma de …………… lei. 

Contestatarul la înmatricularea unui autoturism a achitat la 
Trezoreria Miercurea Ciuc suma de ……….. lei cu chitan�a seria TS nr. 
……………../2011, reprezentând tax� pe poluare pentru autovehicule în 
conformitate cu prevederile O.U.G. Nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
H.G. nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare al 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule. 
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  Contestatarul, prin cererea înregistrat� la AFP Miercurea Ciuc, a 
solicitat restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule stabilit� prin decizia de 
calcul al taxei pe poluare. 
  Administra�ia Finan�elor Publice Miercurea Ciuc, prin adresa 
nr…………../2011, a r�spuns c� plata acestei taxe se face ca urmare a solicit�rii 
persoanelor fizice sau juridice, care inten�ioneaz� s� efectueze prima 
înmatriculare a unui autovehicul în România �i este stabilit� prin decizie de 
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule în baza documenta�iei depus� de 
c�tre contestatar, act administrativ care reprezint� titlu de crean��. 
   

În drept, art. 205 din din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, reglementeaz� posibilitatea de 
contestare, astfel: 

„(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia[...]”. 

Potrivit art. 206 (2) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, 
republicat�: „Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite 
�i înscrise de organele fiscale în titlu de crean�� sau în actul administrativ 
fiscal atacat…” iar potrivit articolului 209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare: 

(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,... se 
solu�ioneaz� dupa cum urmeaz�[...]" 
  La art.107.1. din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c�, 

“Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te 
�i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit 
de organele competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. 
Asemenea titluri pot fi: 
  a) decizia de impunere emis de organele competente, potrivit legii;” 
  Potrivit art. 41 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�: 
“În în�elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de 
organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, 
modificarea sau stingerea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.”, adic� prin actul 
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administrativ fiscal autoritatea fiscal� dispune m�suri pentru aplicarea legisla�iei 
fiscale. 
  Se re�ine din cele mai sus ar�tate c� adresa de r�spuns, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Miercurea Ciuc, nu constituie titlu de crean�� 
sau act administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat.  
  Având în vedere �i prevederile art. 213(5) din OG nr.92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz� “Organul de 
solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedura �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt 
întemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”, organul de 
solu�ionare a contesta�iilor nu se poate investi cu analiza pe fond a contesta�iei 
pentru acest cap�t de cerere, aceasta urmând a fi respins� ca inadmisibil�. 
 

2. Referitor la Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru   
autovehicule nr…………./2011, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Harghita se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei în condi�iile în care contesta�ia nu a fost 
formulat� în termenul legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 

 
În fapt, Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 

………………./2011 a fost comunicat� prin remiterea sub semn�tur�, la data 
de 04.08.2011, primirea fiind confirmat� prin semn�tur�. 
  Contesta�ia a fost depus� la Administra�ia Finan�elor Publice 
Miercurea-Ciuc, la data de 21.12.2011 înregistrat� sub nr………….., termenul 
de depunere a contesta�iei fiind 05.09.2011 
   

În drept, art. 207(1)  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, reglementeaz� termenul de depunere a 
contesta�iei, potrivit c�ruia: "(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea 
dec�derii.." 
  De asemenea, art. 68 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 
  “Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i îndeplinirea 
obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte dispozi�ii 
legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune altfel, se calculeaz� 
potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�.” 
iar art.101 din Codul de procedur� civil� prevede: 
  “Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
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  Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii zilei 
urm�toare. 
  Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în ziua 
anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
  Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te într-
o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urm� a 
lunii. 
  Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare.” 

Se re�ine c� termenul de depunere a contesta�iei prev�zut la 
art.207(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, are caracter imperativ �i începe s� curg� de la data 
comunic�rii Deciziei de calcul al taxei nr. ................../2011. În spe�� data 
comunic�rii potrivit art.44(2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�,  
este 04.08.2011, a�a cum rezult� din remiterea sub semn�tur�, anexat� la 
dosarul cauzei.  

Din datele existente la dosarul cauzei reiese c� XY a depus 
contesta�ia la data de 21.12.2011, deci peste termenul de 30 de zile prev�zut de 
art.207(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, înc�lcându-se astfel dispozi�iile imperative referitoare la 
termenul de depunere. 

 
  Întrucât contestatarul nu a respectat condi�iile procedurale impuse 
de Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, dep��ind termenul de 
contestare de 30 de zile, a dec�zut din dreptul de a-i fi solu�ionat� pe fond 
contesta�ia, astfel urmeaz� a se respinge ca nedepus� în termen potrivit art. 
217(1) din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
prevede: 

“Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei 
condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza 
pe fond a cauzei."  
 
 În ceea ce prive�te cap�tul de cerere cu privire la restituirea taxei �i 
a dobânzii legale aferente, având în vedere c� prin prezenta decizie se va 
respinge contesta�ia împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare, acest cap�t 
de cerere r�mâne f�r� obiect. 
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor art. 205, art. 
207(1) art. 213 alin. 5 �i art. 216 din Ordonan�a Guvernului  nr. 92/2003 privind  
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Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art.101 �i art.104 din Codul de 
procedur� civil�, coroborat cu art.217(1) din O.G. nr.92/2003, republicat�, se: 
 
     D E C I D E  
 
 

1. Respingerea ca inadmisibil� a contesta�iei formulat� de XY 
împotriva adresei de r�spuns nr............/2011, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Miercurea Ciuc, în leg�tur� cu restituirea taxei pe poluare pentru 
autovehicule. 
 

2.  Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulat� 
de XY împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
…………./2011, pentru suma total� contestat� de …………. lei. 
   
  Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Harghita, în termen de 
6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale.  
  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV,   
 

 
 
  �EF BIROU CONTESTA�II, 

   


