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                                      REFERAT, 

                                                    DECIZIA NR.130
                                                    DIN  29.10.2010

                              Privind : solutionarea contestatiei formulate de 
                                      p.f.X, din loc…., judetul Vrancea
                     depusa si inregistrata la D.G.F.P.Vrancea sub nr. /2010

      Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de p.f.X cu domiciliul 
in  localitatea….,  str….,  nr.,  bl.,  et.,  ap.,  judetul  Vrancea,  prin  contestatia  depusă  si 
înregistrată  la  D.G.F.P.Vrancea  sub  nr./2010.si  la  Administratia  Finantelor  Publice  a 
Orasului ..sub nr./ 2010. 

Petentul  contestă  măsura  de  virare  la  bugetul  statului  a  sumei  totale  de  ….lei, 
reprezentând contravaloare taxa pe poluare pentru autovehicule stabilită  prin  decizia  de 
calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr.. din data de …

     Referitor la termenul de depunere a contestatiei se retin urmatoarele aspecte: decizia 
de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule nr…. a fost emisă la data de….., petentul a 
achitat suma de ….lei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule cu chitanta nr…., 
iar contestatia a fost depusa la D.G.F.P.Vrancea sub nr. /2010  si la Administratia Finantelor 
Publice a Orasului …sub nr. /2010.

      Constatând  ca în spetă sunt îndeplinite dispozitiile art.205, art.206 si art.209 (1) lit.a) 
din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura,  republicata,  Directia 
Generala  a  Finantelor  Publice  Vrancea  este  legal  investită  să  se  pronunte  asupra 
contestatiei  formulată  de  p.f.X  cu  domiciliul  în  localitatea..,  str.,  nr.,  bl.,  et.,  ap.,  judetul 
Vrancea.

           Cauza supusă solutionării este dacă Directia Generala a Finantelor Publice 
Vrancea, prin Biroul Solutionare Contestatii se poate investi cu solutionarea pe fond 
a  cauzei  în  conditiile  în  care,  contestatia  nu  a  fost  depusă  în  termenul  legal  de 
exercitare a caii administrative de atac. 

1

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice a Judeţului Vrancea
Biroul Soluţionare Contestaţii

B-dul Independentei, nr.24.
Focsani, Vrancea
Tel: +0237 236 600
Fax: +0237 217 266
e-mail: 
Admin.FCVNJUDX01.VN@mfinante.ro

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Vrancea

          În fapt,  din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privind depunerea în 
termen a contestatiei rezultă că: decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr. 
a fost emisă de Administratia Finantelor Publice a Orasului …în data de ….si petentul a 
achitat suma de ….lei reprezentand taxa pe poluare pentru autovehicule cu chitanta nr….

         Contestatia a fost depusa si inregistrata la D.G.F.P.Vrancea sub nr. ./2010  si la 
Administratia Finantelor Publice a Orasului …sub nr. /2010.

        Cu adresa nr. /2010, se primeste de la reprezentantii Administratiei Finantelor Publice 
a  Orasului…,  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  a  contestatiei,  in  care  propune 
respingerea  solicitarii  privind  restituirea  taxei  pe  poluare  „expirand  termenul  legal  de 
contestare a acesteia”.

        În drept, sunt incidente prevederile art.207(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală,  republicată,  cu modificările si  completările ulterioare, 
care precizează : 

  „Termenul de depunere a contestatiei : (1) Contestatia se va depune în termen de 30 de 
zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decăderii „.

   Totodată, potrivit art.68 din acelasi act normativ :

 „ Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor prevăzute 
de Codul de procedură fiscală, precum si de alte  dispozitii legale aplicabile în materie, dacă 
legea fiscală  nu dispune altfel,  se calculează  potrivit  dispozitiilor  Codului  de procedură 
civilă” .

         Art.101 din Codul de procedură civilă stipulează că :

  „Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici 
ziua când s-a sfârsit termenul . Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul 
noptii zilei urmatoare . Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârsesc în ziua 
anului, lunii sau saptamanii corespunzătoare zilei de plecare. Termenul care, începând la 
29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârseste într-o lună care nu are o asemenea zi, se va socoti 
împlinit  în  ziua cea din  urmă a lunii.Termenul  care se sfârseste într-o zi  de sărbătoare 
legală, sau când serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârsitul primei zile de 
lucru următoare”, 

       iar art.102 din Codul de procedura civila prevede că : 

    „Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedura daca legea 
nu dispune altfel”.

           In speta, se retine că termenul de depunere a contestatiei prevăzut de Ordonanta 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura fiscală,  republicată,  cu modificarile  si 
completarile ulterioare, are un caracter imperativ si începe sa curgă de la data comunicarii 
deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr…., respectiv de la data la care 
petentul a luat la cunostinta de actul administrativ atacat . 

          Din datele existente la dosarul  cauzei reiese că petentul  a depus contestatia 
formulată  împotriva  deciziei  de  calcul  nr….,  de  care  a  luat   cunostintă  la  data  de…, 
deoarece  achita  suma  de  ….lei  reprezentand  taxa  pe  poluare  pentru  autovehicule  cu 
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chitanta nr…., după  ….. de zile de la data comunicarii   actului  administrativ   contestat, 
respectiv  la  data  de…..,  deci  peste  termenul  de  30  de  zile  prevazut  de  art.207(1)  din 
Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicată,  cu 
modificările si completarile ulterioare, încalcandu-se astfel dispozitiile imperative referitoare 
la termenul de depunere.

          În raport cu prevederile legale citate mai sus, rezultă că petentul avea posibilitatea să 
depună  contestatia  la  organul  emitent  al  deciziei  de  calcul  al  taxei  pe  poluare  pentru 
autovehicule atacată, respectiv la Administratia Finantelor Publice a Orasului …până la data 
de …..inclusiv. 

   Întrucât  petentul  nu  a  respectat  conditiile  procedurale  impuse  de  Ordonanta 
Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedura fiscala,  republicată,  cu modificarile  si 
completările ulterioare cu privire la termenul de depunere a contestatiei, depăsind termenul 
de contestare  de 30 de zile,  acesta  a decăzut  din  dreptul  de a-i  fi  solutionată  pe fond 
contestatia, astfel încât aceasta urmează a se respinge  ca nedepusă în termen, potrivit 
art.217(1)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  republicată  privind  Codul  de  procedură 
fiscală care prevede că :

  „Dacă organul de solutionare competent constată neîndeplinirea unei conditii 
procedurale, contestatia va fi respinsă fară a se proceda la  analiza pe fond a cauzei”, 
coroborat cu pct.13.1 lit.a) din OPANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata,  care precizează :

  „Contestatia poate fi respinsă ca : a) nedepusă la termen, în situatia în care 
aceasta a fost depusă peste termenul prevazut de prezenta lege ;”

   Având  în  vedere  aspectele  prezentate  în  decizie,  în  temeiul  actelor  normative 
precizate mai sus, precum si art.101 din Codul de procedura civila, art.207(1), art.216 si 
art.217 din O.G. 92/2003 republicată privind Codul de procedura fiscală, se 

                                                   D E C I D E :

  Respingerea ca nedepusă în termen a contestatiei formulată de p.f.X pentru suma 
totală de …..lei, reprezentând contravaloare taxa pe poluare stabilită de către reprezentantii 
Administratiei Finantelor Publice a Orasului…, prin decizia nr….. 

          Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6 luni 
de la data comunicarii, conform prevederilor legale.

Director Executiv
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