
                                            SENTIN�A CIVIL� NR. 386
�edin�a public� din 25.03. 2008

Pre�edinte: xxxxxxxxxx
Judec�tor xxxxxxxx

                                   Grefier xxxxx
S-a luat în examinare actiunea în contencios administrativ formulat� de reclamantul

XXXXXXXXXX în contradictoriu cu pârât Administra�ia Finan�elor Publice xxxxx si Direc�ia
General� a Finan�elor Publice xxxxx pentru anulare act administrativ.

La apelul nominal se prezint� reclamantul asistat de av. xxxxx, reprezentanta Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice xxxxx - av. xxxxx �i reprezentantul Administra�iei Finan�elor Publice
xxxxx - consilier juridic xxxx.

Procedura de citare este legal îndeplinit�.
Cererea este legal timbrat� cu xx lei - tax� judiciar� de timbru �i xxx lei -timbru judiciar.
S-a f�cut referatul cauzei, dup� care, reprezentanta pârâtei Direc�ia General� a Finan�elor

Publice xxxxx reitereaz� excep�ia tardivit��ii introducelii ac�iunii, invocat� prin întâmpinare.
Reprezentantul reclamantului solicit� respingerea excep�iei apreciind c� nu rezult� dac� la

data respectiv� a fost comunicat� decizia ori un alt act.
Nefiind formIulate alte cereri, instanta declar� încheiat� cercetarea judec�toreasc� �i acord�

cuvântul în fond.
Reprezentantul reclamantului solicit� admiterea ac�iunii astfel cum a fost formulat�, f�r�

cheltuieli de judecat�, re�inându-se c� din documenta�ia prezentat� de pârât� nu rezult� la ce
obliga�ii de plat� au fost calculate accesoriile.

Reprezentanta Direc�iei Generale a Finan�elor Publice xxxxx solicit� în principal admiterea
excep�iei de tardivitate a promov�rii ac�iunii iar pe fond, respingerea ac�iunii ca nefondat�,
precizând c� sumele deriv� din declara�iile de impunere date de reclamant care nu au fost achitate la
scaden��.

Reprezentantul pârâtei Administra�ia Finan�elor Publice xxxxx solicita respingerea ac�iunii
invocând excep�ia tardivit��ii �i ca neântemeiat�, potrivit considerentelor ar�tate în întâmpinare.

                                              Tribunalul

Constat� c� prin ac�iunea în contencios administrativ înregistrat� la aceast� instan�� la data
de 18 08 2008, reclamantul XXXXXXXXXX a solicitat în contradictoriu cu pârâ�ii Direc�ia
General� a Finan�elor Publice xxxxx �i Administra�ia Finan�elor Publice xxxxx anularea partial� a
deciziei privind solu�ionarea contesta�iei nr. Xxx/8 02. 2008 emis� de Direc�ia General� a
Finan�elor Publice xxxxx �i anularea deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.
Xxxx/15.10.2007 emis� de Administratia Finantelor Publice xxxxx.

În motivarea cererii arat� c� prin actul de impunere contestat au fost calculate obliga�ii
accesorii în sum� total� de xxxx lei, f�r� a putea �ti obliga�ia fiscal� principal� care a generat
accesoriile reprezentând major�ri de întârziere. Men�ioneaz� c� din aceast� cauz� a formulat
contesta�ie care a fost respins� prin decizia nr. xxx/8.02. 2008. Mai arat� c� din lecturarea deciziei
contestate nu rezult� documentele prin care s-a stabilit obliga�ia principal�, nu s-a indicat natura
acesteia �i actul prin care s-au stabilit major�rile sus�inând c� nu are cuno�tin�� despre deciziile nr.
Xxxxxxxxx - xxxxxxxx din 11.10.2007 asupra c�rora s-au calculat accesoriile astfel c�, aceste acte
nu produc efecte juridice în privin�a sa nefiindu-i opozabile.

Consider� reclamantul c� prin faptul stabilirii unor obliga�ii accesorii, f�r� a se putea
cunoa�te motivul impunerii sau obliga�ia principal� raportat la care acestea au fost calculate, actele
contestate sunt lovite de nulitate.

Prin întâmpinarea depus� la dosar, pârâta Administra�ia Finan�elor Publice xxxxx a solicitat



respingerea ac�iunii reclamantului invocând excep�ia lipsei calit�tii procesuale pasive �i pe fond, ca
neîntemeiat�.

În motivare arat� c� reclamantul solicit� anularea deciziei privind solu�ionarea contesta�iei �i
c� aceast� decizie a fost emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice xxxxx în baza
competen�elor legale, astfel c� aceast� institu�ie are calitatea de pârât.

Pe fond arat� c� decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor
fiscale nr. xxxx/15.10.2007 au fost calculate în sarcina petentului ca reprezentând major�ri de
întârziere în sum� total� de xxx lei pentru neplata la termenul legal a obliga�iilor reprezentând
venituri din profesii liberale �i comerciale cu scaden�e cuprinse între 22 11 2001 - 5 02 2007.
Men�ioneaz� c� prin deciziile cu nr. xxxx - xxxx emise în data de 11 10 2007, s-au calculat accesorii
reprezentând major�ri de întârziere �i au fost comunicate reclamantului în data de 29 10 2007 cu
confirmarea de primire nr. xxx astfel c� reclamantul a luat cuno�tin�� despre aceste decizii.

Pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice xxxxx prin întâmpinarea depus� la dosar a
invocat excep�ia tardivit��ii formul�rii ac�iunii de c�tre reclamant ar�tând c� potrivit art. 11 din
Legea nr. 554/2004 cererile prin care se solicit� anularea unui act administrativ individual se pot
introduce în termen de 6 luni de la data comunic�rii r�spunsului la plângerea prealabil�.
Învedereaz� c� reclamantul nu a respectat aceste prevederi deoarece a înregistrat ac�iunea în
contencios administrativ la Tribunalul xxxxx în data de 18 08 2008 cu dep��irea termenului de 6
luni având în vedere c� potrivit confirm�rii de primire, decizia contestat� nr. xxx/6022008, a fost
comunicat� acestuia în data de 12.02.2008.

Cu privire la fondul cauzei, solicit� respingerea ac�iunii ca neîntemeiat� motivând c� prin
decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, au fost calculate in sarcina reclamantului
major�ri de întârziere pentru neplata la termenul legal a obliga�iilor fiscale asupra veniturilor
realizate din profesii liberale �i comerciale.

Men�ioneaz� c� sus�inerile reclamantului legate de nulitatea actului atacat în condi�iile în
care acesta nu poart� semn�tura persoanei împutemicite a organului fiscal emitent, nu pot fi re�inute
întrucât nu sunt conforme cu prevederile art. 43 alin 4 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, �i a
Ordinului M.E.F. nr. 1364/2007 privind emiterea prin mijloace informatice a unor acte
administrative care stabilesc c� decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii este valabil� f�r�
semn�tura �i �tampila organului emitent.

Analizând excep�ia tardivit��ii invocat� de pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice
xxxxx, potrivit art. 137 Cod procedur� civil�, instan�a constat� c� aceasta este întemeiat�.

Potrivit art. 11 alin. 1 lit. a din Legea nr. 554/2004, cererile prin care se solicit� anularea
unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoa�terea dreptului pretins �i
repararea pagubei cauzate, se pot introduce în temlen de 6 luni de la data comunic�rii r�spunsului la
plângerea prealabil� iar conform alin. 5 al aceluia�i articol, termenul prev�zut la alin. 1 este termen
de prescrip�ie.

A�a cum precizeaz� reclamantul, împotliva deciziei referitoare la obliga�iile de plat�
accesorii, a forrnulat contesta�ie care a fost solu�ionat� prin decizia nr. Xxx/8.02 2008.

Din confirmarea de primire (fila 35 dosar), rezult� c� decizia privind solu�ionarea
contesta�iei formlat� de xxxxxxxxxx înregistrat� la Directia General� a Finantelor Publice xxxxx
sub nr. Xxxx/5.12 2007 a fost comunicat� reclamantului la data de 12 02 2008 astfel c� depunerea
ac�iunii în contencios administrativ la oficiul po�tal xxxxx în data de 15 08 2008 confrm notei de
inventar �i plicului de la filele 20-21 s-a f�cut cu dep��irea termenului de 6 luni prev�zut de art. 11
din Legea nr. 554/2004, astfel c� s-a prescris dreptul la ac�iune.

Constatând prescrierea dreptului, instan�a în baza art.. 137 Cod procedur� civil�, nu mai



analizeaz� motivele de fond invocate de reclamant �i ap�r�rile pe fond ale pârâtelor.
V�zând �i disp. art. 274 Cod procedur� civil�,

                          PENTRU ACESTE MOTIVE
                                ÎN NUMELE LEGII
                                    HOT�R��TE

Admite excep�ia.
Constat� prescris dreptul la ac�iune al reclamantului XXXXXXXXXX domiciliat în xxxxx,

str. xxxx, nr. xxx, împotriva pârâ�ilor Direc�ia General� a Finan�elor Publice xxxxx cu sediul în
xxxxx, B-dul xxxx nr. xxx �i Administratia Finantelor Publice xxxxx cu sediul în xxxxx, B-dul
xxxx nr. xxxx pentru anularea deciziei nr. xx/08 02 2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor
Publice xxxxx �i a Deciziei nr. xxxxx/15 10 2007 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice xxxxx.

F�r� cheltuieli de judecat�.
Definitiv�.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun�at� în
�edin�a public� din 24 noiembrie 2008.

Pre�edinte Grefier
              Xxxxxxxxx                                          xxxxxxxxxxxxxxxx


