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De4cizia nr. 135 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
 
 
           
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Administra�ia finan�elor publice a ora�ului C�lan asupra 
contesta�iei formulat� de domnul X, cu domiciliul în ora�ul X, jude�ul 
Hunedoara, împotriva: 
 
- Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule nr.X 
emis� de Administra�ia finan�elor publice a ora�ului X, referitor la suma 
de Xlei; 
 
- Adresei nr.Xemis� de Administra�ia finan�elor publice a ora�ului X.  
 
           De asemenea petenta solicit� �i restituirea sumei de Xlei, cu 
dobânda calculat� de la data achit�rii pân� la data restituirii. 
 
           Referitor la contesta�ie, aceasta trebuie analizat� separat 
pentru cele dou� acte atacate, astfel: 
 
           a) Referitor la depunerea în termen a contesta�iei pentru 
cap�tul de cerere împotriva Deciziei de calcul al taxei pe poluare 
pentru autovehicule nr.Xemis� de Administra�ia finan�elor publice a 
ora�ului X, aceasta a fost comunicat� c�tre petent, în data de X, dat� la 
care a �i achitat suma de Xlei stabilit� prin decizie, la Trezoreria 
ora�ului X, cu chitan�a nr. /X cu titlu de tax� pe poluare. 
 
           Contesta�ia formulat� de domnul X, a fost predat� la Oficul 
po�tal cu adresa recomandat� la data de X, fiind înregistrat� la Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara sub nr.X.  
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Str. Avram Iancu, bl. H3, parter, 
Deva, jud.Hunedoara,  
Tel: +0254 21 95 44  
Fax:+0254 23 27 97 
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           Referitor la cap�tul de cerere privind Decizia de calcul al 
taxei pe poluare pentru autovehicule nr. X, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara se poate investi cu solu�ionarea pe fond a 
acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care contesta�ia împotriva 
Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr.Xnu a 
fost formulat� în termenul legal de exercitare a c�ii administrative 
de atac. 
 
             În drept, potrivit art. 207(1) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
 
„ART. 207 Termenul de depunere a contesta�iei 
     (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.” 

 
           Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� termenul de 
depunere a contesta�iei are caracter imperativ �i începe s� curg� de 
la data comunic�rii actului atacat, respectiv data de X. 
 
           Astfel, petentul a formulat tardiv contesta�ia împotriva Deciziei 
de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule nr.X, în data de 
14.05.2010, înc�lcând astfel dispozi�iile imperative referitoare la 
termenul de depunere.  
 
           În spe��, la data depunerii contesta�iei sunt incidente 
prevederile din ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care la art. 217  prevede: 
 
    “(1) 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.” 
            
           Conform ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE 
DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
la pct. 13.1 se precizeaz�: 
 
 „13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca : 
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    a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� 
peste termenul prev�zut de prezenta lege;” 
           
            Având în vedere prevederile legale, se va respinge ca 
nedepus� în termen contesta�ia, referitor la cap�tul de cerere 
împotriva Deciziei de calcul al taxei de poluare pentru autovehicule 
nr.Xemis� de Administra�ia finan�elor publice a ora�ului X.   
 
           b) Referitor la cap�tul de cerere formulat împotriva  Adresei 
nr.Xemis� de Administra�ia finan�elor publice a ora�ului X, �i a 
solicit�rii de restituire a sumei de Xlei, cu dobânda calculat� de la 
data achit�rii pân� la data restituirii, men�ion�m urm�toarele: 
 
           În fapt, petenta, contest� �i adresa nr.Xemis� de Administra�ia 
finan�elor publice a ora�ului X, solicitând  restituirea sumei de Xlei, cu 
dobânda calculat� de la data achit�rii pân� la data restituirii, 
reprezentând tax� pe poluare achitat� la Trezoreria ora�ului X, cu 
chitan�a nr. /X. 
 
           Contesta�ia introdus� de petent� nu este formulat� împotriva 
unui act administrativ fiscal asimilat deciziilor de impunere, care s� intre 
în competen�a de solu�ionare a Direc�iei generale a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor. 
 
           Aceasta este formulat� împotriva actului administrativ emis de 
Administra�ia finan�elor publice a ora�ului X, prin care s-a solu�ionat 
cererea petentei, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice a 
ora�ului X sub nr.X, privind restituirea contravalorii taxei pe poluare 
pentru autovehicule. 
 
           În drept, dispozi�iile art. 209 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, arat�: 
 
 “CAP. 2 Competen�a de solu�ionare a contesta�iilor. Decizia de 
solu�ionare 
    ART. 209*) Organul competent 
    (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
precum �i a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�…” 
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             În spe�� sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554 / 2004 la art.1 din CAP.1 “Dispozi�ii generale”, 
prevede: 
 
        Art.1 “Subiectele de sesizare a instan�ei 
    (1) Orice persoan� care se consider� v�t�mat� într-un drept al 
s�u ori într-un interes legitim, de c�tre o autoritate public�, printr-
un act administrativ sau prin nesolu�ionarea în termenul legal a 
unei cereri, se poate adresa instan�ei de contencios administrativ 
competente, pentru anularea actului, recunoa�terea dreptului 
pretins sau a interesului legitim �i repararea pagubei ce i-a fost 
cauzat�. Interesul legitim poate fi atât privat, cât �i public.” 
            
            De asemenea, Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 
la art. 7 din CAP.2 “Procedura de solu�ionare a cererilor în contenciosul 
administrative”, prevede: 
 
    Art.7 “Procedura prealabil� 
    (1) Înainte de a se adresa instan�ei de contencios administrativ 
competente, persoana care se consider� v�t�mat� într-un drept al 
s�u ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual 
trebuie s� solicite autorit��ii publice emitente sau autorit��ii 
ierarhic superioare, dac� aceasta exist�, în termen de 30 de zile de 
la data comunic�rii actului, revocarea, în tot sau în parte, a 
acestuia.” 
            
            Pe cale de consecin��, prin introducerea de c�tre petent a cererii 
privind restituirea contravalorii taxei de poluare pentru autovehicule, 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului X sub nr.X, s-a 
exercitat procedura prealabil� �i ca urmare, în solu�ionarea acestui 
cap�t de cerere nu este competent� Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, 
ci instan�a judec�toreasc� competent�. 
 
 
              Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei 
Guvernului nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 
                                                    DECIDE: 
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           1. Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei 
formulat� de domnul X din X, împotriva Deciziei de calcul al taxei de 
poluare pentru autovehicule nr.X emis� de Administra�ia finan�elor 
publice a ora�ului X, referitor la suma de Xlei.                                                                                                                                                                           

2. Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara nu are competen�a material� de a se investi cu 
solu�ionarea cap�tului de cerere privind adresa nr.Xemis� de 
Administra�ia finan�elor publice a ora�ului X �i restituire a taxei pe 
poluare în sum� de Xlei, cu dobânda calculat� de la data achit�rii 
pân� la data restituirii, acestea apar�inând instan�ei judec�tore�ti 
competente, conform legii. 

 
          Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 
 
                                            

Director Executiv 
 
 
 


