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DECIZIA nr. 548 din 2014 privind solutionarea 
contestatiei formulata de X, cu domiciliul in  

... 
inregistrata la D.G.R.F.P.-Bucuresti sub nr. ... 

 
 
  Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin 
Serviciul solutionare contestatii a fost sesizata de catre Administratia Sector ... a  
Finantelor Publice cu adresele nr. .., nr. ... si nr. .., inregistrate sub nr. .., nr. .. si 
nr. .. cu privire la contestatia domnului X. 
 
  Obiectul contestatiei inregistrata la organul fiscal sub nr. .. si nr. .. il 
constituie decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .., comunicata prin 
posta in data de 28.01.2014, prin care s-au stabilit in sarcina contribuabilului 
accesorii in suma de ... lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere 
aferente CASS datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati 
independente si persoanele care nu realizeaza venituri. 
   

Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor 
Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia 
formulata de domnul X. 

   
  Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a 
contestatiei. 
 
  I. Prin contestatia formulata domnul X solicita anularea deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... pentru suma de ... lei, invocand in 
sustinere urmatoarele argumente: 

-  nu cunoaste ce reprezinta sumele accesorii si nici motivul pentru care 
este incadrat in categoria de „persoane care realizeaza venituri din activitati 
independente”, in conditiile in care nu realizeaza venituri; 

-  nu este justificata solicitarea de dobanzi si plati de intarziere intrucat a 
efectuat toate platile aferente Contractului de asigurari sociale de sanatate nr. ... 
incheiat cu CASMB, respectiv in fiecare luna, in contul pus la dispozitie de catre 
CASMB; 

- nu figureaza in evidentele ANAF ca fiind persoana care realizeaza 
venituri din activitati independente, ci figureaza ca fiind persoana fara venituri, 
motiv pentru care solicita precizari privind incadrarea de catre organul fiscal la 
categoria „persoana care realizeaza venituri din activitati independente”. 

In sustinerea contestatiei anexeaza chitantele privind plata asigurarilor 
sociale de sanatate in perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013. 

 
  II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .., 
Administratia Sector .. a Finantelor Publice a stabilit in sarcina contribuabilului X 
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accesorii in suma de ... lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere 
aferente CASS datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati 
independente si persoanele care nu realizeaza venituri.  
 
  III. Fata de constatarile organelor de administrare fiscala, 
sustinerile contestatarului, reglementarile legale in vigoare pentru perioada 
analizata si documentele existente in dosarul cauzei se retin urmatoarele: 
 

3.1. Referitor la suma de .. lei reprezentand doban zi si 
penalitati de intarziere aferente CASS datorate de persoanele care realizeaza 
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, 
stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile d e plata accesorii nr. ... emisa 
Administratia Sector ... a Finantelor Publice, cauza supusa solutionarii este 
daca organul de solutionare se poate investi cu solutionarea pe fond a acestui 
capat de cerere, in conditiile in care accesoriile in suma de ... lei au fost revizuite 
de organul fiscal prin Decizia de corectie nr. .... 

 
  In fapt , prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
..., Administratia Sector ... a Finantelor Publice a stabilit accesorii in suma totala 
de … lei , reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente CASS datorate 
de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele 
care nu realizeaza venituri. 
 
  Prin adresa nr. .. inregistrata la DGRFP-Bucuresti, organul fiscal 
precizeaza urmatoarele: 
  "prin adresa nr. .. inregistrata la Administratia sector .. a Finantelor 
Publice sub nr. .. CNAS-ul face precizari cu privire la situatia contribuabilului (…) 
fapt pentru care s-a intocmit decizia de corectie nr. .. ce urmeaza sa fie 
transmisa prin posta contribuabilului cu confirmare de primire." 
 
  Organul fiscal a emis Decizia de corectie nr. .., prin care s-a revizuit 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .., in sensul diminuarii 
obligatiei de plata in suma de .. lei din totalul obligatilei stabilite initial in suma de 
..lei.  
 
  In drept , conform art. 205 "Posibilitatea de contestare" din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat: 
  "(1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este 
o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se 
considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau in lipsa 
acestuia, in conditiile legii. 
  (2) Este indreptatit la contestatie numai cel care con sidera ca a 
fost lezat in drepturile sale printr-un act adminis trativ fiscal  sau prin lipsa 
acestuia.(...)". 
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  Referitor la desfiintarea sau modificarea actelor administrative 
fiscal, art. 47 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile ulterioare prevede ca: 
 „Art. 47. – (1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau 
desfiinţat în condiţiile prezentului cod”. 
 
  Din documentele existente la dosarul cauzei reiese ca decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 4080438658157/31.12.2013, 
contestate de contribuabilului X, a fost anulata partial de Administratia Sector 4 a 
Finantelor Publice prin emiterea la data de 07.07.2014 a Deciziei de corectie nr. 
4080400016702/07.07.2014, prin care au fost stabilite obligatii fiscale accesorii in 
suma totala de 119 lei din totalul sumei de 222 lei, motiv pentru care contestatia 
a ramas ca fara obiect pentru accesoriile in suma de 119 lei. 
 
  Conform art. 213 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare: 
 „Art. 213. – (1) In solu ţionarea contesta ţiei organul competent va 
verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta ţiei se face în raport de sus ţinerile 
părţilor, de dispozi ţiile legale invocate de acestea şi de documentele 
existente la dosarul cauzei. Solu ţionarea contesta ţiei se face în limitele 
sesiz ării.  
 (4) Contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să depună 
probe noi în susţinerea cauzei. În această situaţie, organului fiscal emitent al 
actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de 
control, după caz, i se va oferi posibilitatea să se pronunţe asupra acestora”.  
 
  In consecinta, avand in vedere ca decizia referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. ... a fost desfiintata partial in data de 07.07.2014 contestatia 
urmeaza a fi respinsa ca fiind ramasa fara obiect pentru accesor iile in suma 
de ... lei .  

 
3.2. Referitor la suma de … lei reprezentand dobanz i si 

penalitati de intarziere aferente CASS datorate de persoanele care realizeaza 
venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza venituri, 
stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile d e plata accesorii nr. .. emisa 
Administratia Sector ... a Finantelor Publice, cauza supusa solutionarii este 
daca organul de solutionare se poate pronunta cu privire la accesoriile stabilite in 
conditiile in care CNAS a emis Decizia de impunere nr. ... privind stabilirea 
obligatiilor de plata la FNUASS, in care se mentioneaza ca obligatiile de plata 
aferente prevazute pe perioada 01.06.2012 – 30.06.2013 sunt in suma de ..lei, 
iar prin adresa nr. ... CNAS precizeaza ca a obligatiile au fost transmise in 
totalitate fara a fi luate in calcul si platile efectuate.  

 
  In fapt , organele fiscale din cadrul Administratiei Sector … a 
Finantelor Publice, in temeiul art. 88 lit.c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 
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92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, au stabilit in sarcina domnului X accesorii in suma totala 
de … lei, calculate pentru perioada 26.02.2011-13.07.2012, urmare a neachitarii 
la scadenta de catre aceasta a debitelor in suma de … lei, aferente perioadei 
ianuarie 2011 – iunie 2012, transmise informatic de catre CASMB in baza 
Protocolului Cadru stabilit prin Ordinul comun nr. 806/20/934/2012. 
   
  In drept , sunt aplicabile prevederile art.120 alin.(1) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat cu modificarile si 
completarile, care precizeaza: ” Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de 
intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare term enului de scadenta si 
pana la data stingerii sumei datorate inclusiv”. 

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, se retine ca 
pentru obligatiile fiscale neachitate in termen contribuabilul datoreaza dobanda 
de intarziere care se calculeaza de la data scadentei obligatiei de plata si pana la 
data achitarii obligatiei de plata. 

 
In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct. V din OUG nr. 125/2011 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 571/2003: 
“Art. V. -  (1) Începând cu data de 1 iulie 2012 , competenţa de 

administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice 
prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală.  
    (2) Competen ţa de administrare a contribu ţiilor sociale datorate de 
persoanele fizice  prevăzute la alin. (1) pentru veniturile aferente perioadelor 
fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum  şi perioadei 1 ianuarie-
30 iunie 2012 cu titlu de contribu ţii sociale aferente anului 2012  şi, totodată, 
pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a 
făcut stabilirea revine caselor de asigur ări sociale, potrivit legisla ţiei 
specifice aplicabile fiec ărei perioade .  
  (...) (4) Începând cu data de 1 iulie 2012, casele de asigur ări sociale 
predau organelor fiscale din subordinea Agen ţiei Na ţionale de Administrare 
Fiscal ă, în vederea colect ării , creanţele reprezentând contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului 
fiscal, stabilite şi neachitate până la data de 30 iunie 2012. Predarea-preluarea 
se face până la data de 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, 
pe baza protocolului de predare-primire şi a următoarelor documente:  
    a) înscrisuri în care sunt individualizate crean ţele datorate şi 
neachitate pân ă la data pred ării-prelu ării şi care reprezint ă titluri executorii ;  
    b) situa ţia soldurilor contribu ţiilor stabilite pân ă de data de 30 iunie 
2012 şi neîncasate pân ă la aceeaşi dat ă;  
    c) o copie a titlurilor în care sunt individualizate plăţile anticipate stabilite 
pentru anul 2012;  
    d) orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor 
datorate.  
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 (5) Procedura de predare-primire a documentelor şi informa ţiilor 
prevăzute la alin. (4) va fi aprobat ă prin ordin comun al ministrului 
finan ţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protec ţiei sociale şi al 
ministrului s ănătăţii, în termen de 30 zile de la data public ării prezentei 
ordonan ţe de urgen ţă în Monitorul Oficial al României, Partea I .” 
 
  Potrivit Protocolului - cadru de predare – primire a documentelor şi 
informaţiilor privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice 
prevăzute la cap.II şi III din Titlul IX ² al Codului fiscal, aprobat prin Ordinului 
comun al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Sanatatii si al Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 806/608/934/2012: 

“9.  Casa Naţional ă de Asigur ări de S ănătate, prin organele 
competente ale acesteia şi Casa Na ţional ă de Pensii Publice, prin organele 
competente ale acesteia care efectueaz ă predarea r ăspund de valabilitatea, 
realitatea, actualitatea datelor şi documentelor şi informa ţiilor care fac 
obiectul pred ării .” 
 

Se retine ca, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 
125/2011, incepand cu 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor 
sociale obligatorii reglementate prin Codul Fiscal si datorate de persoanele fizice 
revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). 

Competenta de administrare a contributiilor sociale datorate de 
catre aceste persoane, anterior datei de 1 ianuarie 2012, precum si perioadei 1 
ianuarie - 30 iunie 2012 cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate 
aferente anului 2012 si, totodata, pentru solutionarea contestatiilor impotriva 
actelor administrative prin care s-a facut stabilirea, revine caselor de asigurari 
sociale, potrivit legislatiei specifice aplicabile fiecarei perioade. 

Incepand data de 1 iulie 2012, casele de asigurari sociale au 
obligatia de a preda organelor fiscale din subordinea ANAF, in vederea colectarii, 
creantele reprezentand contributiile sociale datorate de persoanele fizice, 
stabilite si neachitate pana la 30 iunie 2012, predarea-preluarea efectuandu-se 
pe baza protocolului de predare-primire. De asemenea, incepand cu aceeasi 
data, persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la sistemul public de 
pensii şi la cel de asigur ări sociale de s ănătate , conform art. 296^21 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au 
obligaţia de a plăti contribuţiile de asigurări sociale la organul fiscal competent, 
conform legii. 

Astfel incepand cu 1 iulie 2012 s-au preluat in administrare toti 
contribuabilii prevazuti la cap.II din Titlul IX2 al Codului fiscal indiferent daca 
inregistreaza sau nu obligatii fiscale restante si modificarea obligatiilor fiscale 
principale se efectueaza si se comunica de catre casele de asigurari sociale, 
urmand a fi transmise in sistemul informatic.  

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta 

urmatoarele: 
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- in Situatia Analitica Debite Plati Solduri emisa in data de 27.06.2014 an 
fiscal 2013, la codul 111 este operat prin borderoul nr. ... debitul in suma de ... 
lei , debit pentru care au fost calculate dobanzile si penalitatile de intarziere in 
suma de ... lei pe perioada 26.02.2011-13.07.2012 prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. …. 

Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. … a fost generata in 
baza creantelor stabilite pana la data de 30.06.2012 si neincasate pana la 
aceeasi data, ce au fost preluate de la Casa Na ţional ă de Asigur ări de 
Sănătate , in baza Protocolului – Cadru stabilit prin Ordinul comun 
806/608/934/2012, de predare-primire a documentelor si informatiilor privind 
contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap.II si 
III din Titlul IX2 al Codului fiscal; 

- prin adresa nr. .. inregistrata la DGRFP-Bucuresti sub nr. .., organul 
fiscal precizeaza urmatoarele: 
  "prin adresa nr. .. inregistrata la Administratia sector .. a Finantelor 
Publice sub nr. … CNAS-ul face precizari cu privire la situatia contribuabilului 
(…) fapt pentru care s-a intocmit decizia de corectie nr. .. ce urmeaza sa fie 
transmisa prin posta contribuabilului cu confirmare de primire." 
 - prin adresa nr. … emisa de CASMB, se precizeaza urmatoarele: 
  “(…) Domnul X, (…) figureaza in baza noastra de date ca persoana 
fara venituri impozabile, iar la 30 iunie 2012 inregistreaza un debit la FNUASS in 
valoare de 12 lei. 
  La data calcularii soldului, respectiv 31.05.2012, domnul X figura 
inregistrat doar cu plati efectuate la FNUASS, pentru perioada ianuarie 2011 – 
iunie 2012. Ulterior, au fost inregistrate si obligatiile aferente, la nivelul salariului 
minim brut pe tara, obligatii care au fost transmise in totalitate, fara a fi luate in 
calcul si platile efectuate. 
  Va transmitem situatia incasarilor existente in baza noastra de date 
(ianuarie 2011 – 30 iunie 2012), precum si decizia de impunere care i-a fost 
comunicata si domnului X, prin posta, conform adresei inregistrata la CASMB cu 
nr. ... 
  (…) CASMB nu detine instrumentele necesare corectarii debitelor 
la FNUASS, transmise in baza dvs. de date, dar nedatorate de domnul X.  

Ca urmare a transmiterii datelor eronat, ati emis si comunicat 
Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii, in valoare de … lei si impotriva 
careia domnul X a inregistrat o contestatie si la institutia dvs., avand nr. ….” 

 
 - prin Decizia de impunere nr. .. privind stabilirea obligatiilor de plata la 
FNUASS, emisa de CNASMB in baza depunerii declaratiei privind obligatiile de 
constituire si plata la FNUASS datorate de alte persoane decat cele care 
desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca, pentru perioada 
01.04.2009 – 25.07.2012, au fost stabilite obligatiile de plata datorate FNUASS, 
astfel: 

Perioada de raportare pt.care s-au 
stabilit obligatiile de plata 

Venit baza de calcul (lei) CASS (lei) 

01.06.2012 - 30.06.2012   
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- in ceea ce priveste debitele in suma de … lei  cu care contribuabilul 
figura la data de 30.06.2012 in evidenta CASMB, transmise informatic de 
CASMB organului fiscal, se retine ca prin adresa nr. …, CASMB precizeaza ca la 
data de 30 iunie 2012 domnul X inregistreaza un debit in valoare de .. lei stabilit 
prin decizia de impunere nr. ...    

- raportat la prevederile legale mai sus invocate, precum si la documentele 
existente la dosarul cauzei, organul de solutionare constata ca in Situatia 
Analitica Debite Plati Solduri emisa in data de 10.07.2014 anul fiscal 2014 la 
codul 111 este operat prin borderoul nr. .. din 28.01.2014 sc aderea 
accesoriilor in suma de .. lei ; 

- desi CNAS face precizari cu privire la transmiterea eronata a debitelor in 
baza de date a Administratiei Sector … a Finantelor Publice, aceasta nu 
procedeaza la reanalizarea temeinica a situatiei fiscale a contribuabilului si 
opereaza numai scaderea sumei de … lei, fara a proceda la clarificarea debitului 
asupra caruia sa se stabileasca eventualele obligatii de plata accesorii. 
 
 Avand in vedere cele precizate mai sus si mentionate prin adresa nr. ... 
emisa CASMB, urmeaza sa se desfiinteze Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. … pentru suma de … lei  reprezentand accesorii aferente 
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care 
realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza 
venituri , urmand ca organul fiscal sa procedeze la reanalizarea situatiei fiscale a 
contribuabilului, respectiv la analizarea debitului preluat de la CNASMB, a 
modului de stingere a obligatiilor de plata si implicit la reanalizarea accesoriilor, 
tinand cont de prevederile legale, de motivatiile acestuia, precum si de cele 
retinute prin prezenta. 
 
  Potrivit art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata: 
 "organul fiscal este indreptatit sa examineze, din oficiu, starea de fapt, sa 
obtina si sa utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru 
determinarea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului. In analiza efectuata 
organul fiscal va identifica si va avea in vedere toate circumstantele edificatoare 
ale fiecarui caz". 
 
  Astfel, potrivit normelor legale sus-citate, organul fiscal trebuie sa 
depuna toate diligentele pentru determinarea corecta a situatiei fiscale a 
contribuabilei  si in acest scop sa-si exercite rolul sau activ , fiind indreptatit sa 
obtina si sa utilizeze toate informatiile si documentele pe care le considera utile 
in functie de circumstantele fiecarui caz in parte si de limitele prevazute de lege. 
 

Prin urmare, se vor aplica prevederile art. 216 alin. (3) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata care precizeaza: 
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“Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ atacat, 
situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.” 
 

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct. 11.5, 11.6 si 11.7 din 
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul 
Presedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013, care precizeaza: 
 “11.5. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau 
parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai 
motivele care au condus la desfiinţare.  
    11.6. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile 
de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi 
obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.  
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari 
decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii.”  
 

Pentru considerentele ce preced si in temeiul prevederilor pct. V din 
OUG nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003, art. 7 
alin. (2), art. 47, art.120 alin.(1), art. 205, art. 216 alin. (3) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pct. 11.5, 
11.6 si 11.7 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul 
Presedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013 art.120 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicat cu modificarile si completarile  

 
DECIDE: 

 
 1. Respinge ca fiind ramasa fara obiect contestatia formulata de X pentru 
suma de … lei  reprezentand accesorii aferente CASS stabilite prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .., intrucat a fost revizuita de 
Administratia Sector .. a Finantelor Publice prin Decizia de corectie nr. ... 

2. Desfiinteaza Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. . .., 
pentru suma de .. lei , reprezentand accesorii aferente contributiei de asigurari 
sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati 
independente si persoanele care nu realizeaza venituri, urmand ca organul fiscal 
sa procedeze la reanalizarea situatiei fiscale a contribuabilului, tinand cont de 
prevederile legale, de motivatiile acestuia, precum si de cele retinute prin 
prezenta. 

 
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 

poate fi contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul 
Bucuresti. 
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