
ROMÂNIA 

TRIBUNALUL   ARAD  

Secţia contencios administrativ şi fiscal 
litigii de muncă şi asigurări sociale 
Dosar nr. ......./........../2011 

SENTINŢA CIVILĂ NR. xxx 
Şedinţa publică din data de ............ 
Preşedinte ..................... 

Grefier ................. 

S-a luat în examinare acţiunea în contencios administrativ formulată 
de reclamantul X, în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Arad şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Arad, având ca obiect contestaţie act administrativ 
fiscal. 

La apelul nominal se prezintă reprezentantul pârâtei Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad c.j.............. şi reprezentanta 
Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Arad - c.j.............. 

Procedura de citare legal îndeplinită:v;    ;i 
S-a făcut referatul cauzei după care, reprezentanţii părţilor depun la 

dosar delegaţii de reprezentare. 

Se constată că la data de 09.02.2011 prin serviciul registratură al 
instanţei Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara 
a depus o cerere de amânare în vederea obţinerii dosarului administrativ 
al actului de la autoritatea emitenta precum şi în vederea formulării 
apărării, întrucât citarea pârâtelor din cadrul autorităţii vamale s-a făcut cu 
încălcarea termenului prevăzut de art. 114 indice 1 alin. 3 Cod procedură 
civilă. 

La data de 09.02.2011 prin serviciul registratură al instanţei pârâta 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad a depus 
î tâ i i t ţi t di ităţii f lă ii ţi ii



pricinile urgente, care poate fi mai scurt, lăsat la aprecierea instanţei în 
cauzele urgente în care se impune soluţionarea cu celeritate a cauzei. 

Cum acţiunile în contencios sunt calificate de către legiuitor prin 
Legea nr. 554/2004, ca fiind urgente, tribunalul rămâne în pronunţare 
asupra excepţiei de netimbrare a acţiunii în baza art. 20 alin. 3 din Legea 
nr. 146/1997 a taxelor de timbru, modificată şi actualizată. 

TRIBUNALUL 

Deliberând asupra excepţiei de netimbrare constată următoarele: Prin 
cererea înregistrată la data de 21.01.2011, reclamantul X a cerut în 
contradictoriu cu în contradictoriu cu pârâţii în contradictoriu cu pârâţii 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad şi Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţium Vamale Arad anularea Deciziei 
nr. .........../14.07.2010 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului Arad în soluţionarea contestaţiei formulate 
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împotriva Deciziei referitore la obligaţiile de plată accesorii nr. 
............/08.04.2010, emisă de Direcţia Judeţeană pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Arad, a Anexei la decizia menţionată şi a Deciziei 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .........../08.04.2010, cu 
cheltuieli de judecată, 

In motivare reclamantul arată că împotriva Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. ........../08.04.2010 emisă de Direcţia 
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Arad şi a Anexei la Decizia 
menţionată prin care a fost obligat la plata sumei de xxxx lei, reprezentând 
accesorii calculate la sumele stabilite prin „............/29.08.2003'^ a 
formulat contestaţie în termen legal, în temeiul art. 205 alin. 1 Cod 
procedură fiscală care a fost soluţionată de către pârâta Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a Judeţului Arad prin Decizia nr. .........../14.07.2010, şi, 
susţine că actele atacate sunt netememice şi nelegale. 

în drept a invocat dispoziţii din Codul de procedură fiscală şi 
dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 



împotriva Deciziei referitore la obligaţiile de plată acceso
............./08.04.2010, emisă de Direcţia Judeţeană pentru Ac
Operaţiuni Vamale Arad, a Anexei la decizia menţionată şi a D
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ........./08.04.2010. 

Văzând că nu s-au ocazionat cheltuieli de judecată urmează a
acordate. 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN 
NUMELE LEGII 
HOTĂRĂŞTE 

Anuleaza ca netimbrata acţiunea în contencios administrativ formu
reclamantul X în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală a Finanţe
Publice a Judeţului Arad şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Ope
Vamale Arad având ca obiect anularea Deciziei nr. .........../14.07.201
emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad în
soluţionarea contestaţiei formulate împotriva Deciziei referitore la 
obligaţiile de plată accesorii nr. ............../08.04.2010, emisă de Dire
Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Arad, a Anexei la de
menţionată şi a Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii n
........./08.04.2010. 

Fără cheltuieli de judecată. 

Definitivă şi executorie. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

Pronunţată în şedinţa publică din 10 februarie 2011. 

 

Preşedinte  Grefier 
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