Decizia nr. 20/2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
A. A. M.
înregistrată la DGFP a judeŃului Vaslui sub nr. X /13.04.2009

Compartimentul SoluŃionare contestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a
judeŃului V. a fost sesizat de către AdministraŃia finanŃelor publice a municipiului V., compartimentul
Insolvabilitate şi răspundere solidară prin adresa nr. x din 13.04.2009, înregistrată la D.G.F.P. V. sub nr.
x din 13.04.2009, asupra contestaŃiei formulată de A. A. M. cu domiciliul în V., str. V., bl. .., sc. ..,
ap. .., în calitate de manager de proiect PHARE la FundaŃia „S.. N. M.” V., angajată cu contract
individual de muncă nr. x/01.05.2003.
Obiectul contestaŃiei îl reprezintă obligaŃiile fiscale stabilite prin DispoziŃie nr.x privind stabilirea
răspunderii solidare, înregistrată sub nr. x/05.03.2009, emisă de AdministraŃia finanŃelor publice a
municipiului V., ca urmare a declarării stării de insolvabilitate a debitorului FundaŃia „S.N.M” V., în baza
procesul verbal de declarare a stării de insolvabilitate nr. x/28.08.2007, în cuantum total de S lei.
ContestaŃia a fost depusă de către A. A. M., potrivit art. 206 art. (1) lit. e) din Codul de
procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, la data de
06.04.2009 înregistrată la AFP a municipiului V. sub nr. x, organul emitent al actului administrativ fiscal
atacat, iar DispoziŃia privind stabilirea răspunderii solidare nr.x, înregistrată sub nr. x, a fost emisă în
data de 05.03.2009, astfel că se respectă termenul prevăzut de art. 207(1) din acelaşi act normativ.
Constatând că, în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205, art. 206, art. 207(1) şi
art. 209(1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P. V. prin compartimentul SoluŃionare contestaŃii este
competentă să se pronunŃe asupra contestaŃiei formulată de A. A. M.
I. Prin contestaŃia formulată împotriva DispoziŃiei privind stabilirea răspunderii solidare nr. x (x/
05.03.2009) emisă în baza procesului verbal de insolvabilitate nr. x/08.08.2007 ca urmare a declarării
stării de insolvabilitate a debitorului FundaŃia „S.N.M” V., A. A. M. solicită exonerarea de la plata sumei
de S lei, susŃinând că:
- nu a dobândit active, în cei 3 ani anteriori datei declarării insolvabilităŃii de la debitorul
FundaŃia „S.N.M.” V.;
- nu a provocat insolvabilitatea fundaŃiei şi nici nu a înstrăinat bunuri mobile şi imobile
proprietatea fundaŃiei;
- nu a avut raporturi comerciale cu clienŃi şi furnizori ai fundaŃiei în sensul art. 27 alin. 2) lit. b)
din Codul de procedură fiscală;
- nu a avut raporturi de muncă cu vreun angajat sau prestator de servicii ai debitorului.
II . Prin dispoziŃia privind stabilirea răspunderii solidare nr. x din 06.03.2009) a fost emisă de
către AFP a municipiului V. în baza procesului verbal de insolvabilitate nr. X /08.08.2007 ca urmare a
declarării stării de insolvabilitate a debitorului FundaŃia „S.N.M.” V., pentru d-na A. A. M. ca fost
manager de proiect, în cuantum de S lei, reprezentând datorii către bugetul consolidat al statului la data
de 05.03.2009.
III. Avand în vedere constatările organului fiscal, motivele invocate de contestatoare,
documentele existente la dosarul cauzei şi în raport cu prevederile legale în vigoare, se retine:
Referitor la obligaŃia bugetară în sumă de S lei reprezentând datorii către bugetul consolidat al
statului la data de 05.03.2009,
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală prin DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a
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judeŃului V., este investită să se produnŃe dacă d-na Alexandru Ana Maria cu domiciliul în V., str.
V.., bl. .., sc. .., ap..., în calitatea de fost manager de proiect la FundaŃia „S.N.M” V.. datorează
această obligaŃie bugetară stabilită de organele fiscale din cadrul A.F.P. a municipiului V.. prin
DispoziŃia privind stabilirea răspunderii solidare nr... (.. din 05.032009) în condiŃiile în care actul
administrativ atacat nu este emis în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
In fapt, organul fiscal din cadrul AdministraŃiei finanŃelor publice a municipiului V.. a constatat
insolvabilitatea debitorului „FundaŃia „S.N.M” V.. în baza procesului verbal de insolvabilitate
nr. ../08.08.2007 şi a emis dispoziŃia privind stabilirea răspunderii solidare nr. .. (.. din 06.03.2009)
pentru d-na Al.. A..M..ca fost manager de proiect, în cuantum de S lei, reprezentând datorii către
bugetul consolidat al statului la data de 05.03.2009.
Contestatoarea nu este de acord să răspundă solidar pentru debitele neachitate în sumă de S
lei de către FundaŃia „S.N.M” V. declarată insolvabilă în baza procesului verbal de declarare a stării de
insolvabilitate nr. .. din 28.08.2007deoarece,
- singurul reprezentat al fundaŃiei, conform statutului, cu drept de decizie şi semnătură este
preşedintele acesteia, d-nul ł.. I..;
- ca simplu angajat, pentru o perioadă de 6 luni, nu a avut niciodată dreptul de a semna în
numele fundaŃiei, nu a beneficiat de sume provenite din fonduri comunitare şi/sau din fonduri de
cofinanŃare (mărturie este demisia şi procesul câştigat împotriva fundaŃiei pentru neplata drepturilor
salariale) şi nu se face vinovată de vre-o fraudă sau neregulă care să conducă la declararea strării de
insolvabilitate a fundaŃiei;
- nu s-a reŃinut nicio culpă în sarcina sa care să conducă la retragerea fondurilor PHARE aşa
cum s-a dovedit prin SentinaŃa civilă nr. ../2006 pronunŃată în acŃiunea formulată de FundaŃia „S.N.M”.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi în raport de prevederile legale mai sus
prezentate, se reŃine că,
- organul fiscal din cadrul A.F.P. a municipiului V.. a constatat insolvabilitatea debitorului
FundaŃia “S.N.M” V.. în condiŃiile prevăzute de art. 176 din Codul de procedură fiscală, republicat în anul
2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaŃia de plată în sumă de S lei, în baza
procesului verbal de constatare a insolvenŃei nr. ... din 28.08.2007;
- s -a emis dispoziŃia nr. .., înregistrată sub nr. .. din 6.03.2009, pentru angajarea răspunderii
solidare a d-nei A.. A.. M..în calitate de fost manager de proiect este chemată să răspundă solidar
pentru obligaŃiile de plată restante ale debitorului FundaŃia "S.N.M." V.. declarat insolvabil pentru suma
de S lei.
Totodată se reŃine că pentru angajarea răspunderii solidare a d-nei A. A. M. pentru obligaŃiile de
plată restante ale debitorului FundaŃia "S.N.M" V. nu a fost emisă decizie, nu s-a precizat temeiul legal
şi motivele de fapt al angajării răspunderii, termenul în care trebuie să plătească obligaŃia de plată,
datele de identificare atât a debitorului principal, cât şi a persoanei obligată la plata obligaŃiilor
debitorului principal în conformitate cu prevederile art. 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia:
“DispoziŃii speciale privind stabilirea răspunderii
(1) Răspunderea persoanelor prevăzute la art. 27 se va stabili potrivit dispoziŃiilor prezentului articol.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1) organul fiscal va întocmi o decizie în care vor fi arătate
motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia
se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal.
(3) Decizia aprobată potrivit alin. (2) constituie titlu de creanŃă privind obligaŃia la plată a persoanei
răspunzătoare potrivit art. 27 şi va cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), şi
următoarele:
a) codul de identificare fiscală a persoanei răspunzătoare, obligată la plata obligaŃiei debitorului
principal, precum şi orice alte date de identificare;
b) numele şi prenumele sau denumirea debitorului principal; codul de identificare fiscală; domiciliul
sau sediul acestuia, precum şi orice alte date de identificare;
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c) cuantumul şi natura sumelor datorate;
d) termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să plătească obligaŃia debitorului principal;
e) temeiul legal şi motivele în fapt ale angajării răspunderii.
(4) Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligaŃia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile
acesteia.
(5) Titlul de creanŃă prevăzut la alin. (3) va fi comunicat persoanei obligate la plată,
menŃionându-se că aceasta urmează să facă plata în termenul stabilit.” .
Prin urmare, dispoziŃia nr .., înregistrată sub nr. .. din 06.03.2009 a fost emisă fără respectarea
procedurii prevăzute de art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a Ordinului 560/2005.
Organul de soluŃionare reŃine că atragerea răspunderii solidare a doamnei Al. A. M. prin
dispoziŃia nr. . înregistrată sub nr. ... din 06.03.2009, s-a făcut fără respectarea procedurii instituite prin
art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
În drept, se fac aplicabile prevederile art. 213 alin. (1) şi art. 216 alin. (2) din Codul de
procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
art. 213
“SoluŃionarea contestaŃiei
(1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat
la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor,
de dispoziŃiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea
contestaŃiei se face în limitele sesizării”
art. 216
“SoluŃii asupra contestaŃiei
(1) În cazul admiterii contestaŃiei se decide, după caz, anularea totală sau parŃială a actului
atacat.”
precum şi a pct. 12.3 din Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, potrivit căruia: “ContestaŃia poate fi admisă şi actul administrativ fiscal
atacat anulat şi în situaŃii cum sunt: constatarea existenŃei unei excepŃii de fond sau de procedură, lipsa
unuia dintre elementele referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite a
organului fiscal, la numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ
sau a semnăturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu excepŃia prevăzută la art. 42 alin. (3) din
Codul de procedură fiscală, republicat.”
Având în vedere cele prezentate, documentele existente la dosarul cauzei precum şi actul
normativ citat se va face aplicarea prevederilor art. 216 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,
republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, “În cazul admiterii contestaŃiei se
decide, după caz, anularea totală sau parŃială a actului atacat.”
Pe cale de consecinŃă urmează a se anula dispoziiŃia nr. .., înregistrată sub nr. .. din 6.03.2009,
pentru angajarea răspunderii solidare a d-nei A. A. M. în calitate de fost manager de proiect pentru
obligaŃiile de plată restante ale debitorului FundaŃia "S.N.M." V., declarat insolvabil pentru suma de S lei.
Pentru considerentele arătate şi în temeiul prevederilor art. 28, art. 213, art. 216 alin. (2) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi pct. 12.3 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se
DECIDE:
1. Admiterea contestaŃiei formulată de doama A. A. M.cu domiciliul în V., str. V.., bl. .., sc. ., ap.
.., pentru suma de S lei, şi anularea DispoziŃiei privind stabilirea răspunderii solidare nr. .., înregistrată
sub nr. .. din 05.03.2009, semisă de AdministraŃia finanŃelor publice a municipiului V...
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2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, potrivit art. 210 alin.
(2) din Codul de procedură fiscală, republicat în 2007, şi poate fi atacată, potrivit legii, la Tribunalul V.. în
termen de 6 luni de la comunicare.
DIRECTOR EXECUTIV,

Red./dact. 4 ex.
O.B.
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