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S-a luat în examinare ac�iunea în contencios administrativ formulat�
de reclamanta SC A SRL Arad împotriva pârâ�ilor Direc�ia Regional�
Vamal� Arad �i Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad pentru
anulare acte administrative.

La apelul nominal se prezint� reprezentanta pârâtei DGFP Arad -
consilier juridic Mocanu Miruna, lips� fiind reclamanta �i pârâta DRV Arad.

Procedura de citare este legal îndeplinit�.
Cererea estre netimbrat�.
S-a f�cut referatul cauzei dup� care reprezentanta pârâtei DGFP Arad

invoc� excep�ia inadmisibilit��ii ac�iunii pentru netimbrare, de�i reclamanta
a fost citat� cu men�iunea timbr�rii cererii cu 39 RON taxa judiciar� de
timbru �i 0,30 RON timbru judiciar sub sanc�iunea anul�rii cererii.

în solu�ionarea excep�iei netimbr�rii ac�iunii,

TRIBUNALUL

Constat� c� prin ac�iunea în contencios administrativ înregistrat� la
data de 28 mai 2006 reclamanta SC A SRL a chemat în judecat� Direc�ia
general� a Finan�elor Publice Arad a Jude�ului Arad precum �i Biroul
Vamal N�dlac prin Direc�ia Regional� Vamal� Arad solicitând anularea
deciziei nr. ------din 19.04.2006 emis� de DGFP Arad �i anularea actului
constatator nr. -----/06.02.2006 emis de Biroul Vamal Arad, acte
administrative prin care au stabilit �i men�inut o obliga�ie bugetar�
reprezentând drepturi vamale de import în cuantum total de 208 RON.



Instan�a a dispus citarea reclamantei pentru primul termen de judecat�
cu men�iunea de a timbra ac�iunea cu 39 RON taxa judiciar� de timbru �i ,30
RON timbru judiciar sub sanc�iunea anul�rii ac�iunii ( fila 16).

De�i a fost citat� �i pentru termenul din 27.06.2006 cu aceast�
men�iune astfel cum rezult� din dovada de la fila 23 dosar, reclamanta nu a



îndeplinit cerin�ele legale a timbr�rii ac�iunii, în condi�iile art. 25 �i 36 alin.
2, din Normele de aplicare a Legii nr. 146/1977 cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, privind taxele de timbru �i art. 9 din OG nr. 32/1995
privind timbrul judiciar.

întrucât reclamanta nu s-a conformat dispozi�iei instan�ei se va
proceda la anularea ac�iunii ca netimbrat�.

V�zând c� nu s-au solicitat cheltuieli de judecat�.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOT�R��TE

Anuleaz� ca netimbrat� ac�iunea în contencios administrativ formulat�
de reclamanta SC A SRL cu sediul ales la Cab. ------ str. ----, în
contradictoriu cu pârâtele Direc�ia General� a Finan�elor Publice Arad �i
Biroul Vamal N�dlac din cadrul Direc�iei Generale Vamale Arad pentru
anularea Deciziei nr. -----din 19.04.2006 emis� de pârâta DGFP Arad �i
pentru anularea actului constatator nr. -----06.02.2006 emis de Biroul
Vamal N�dlac.

F�r� cheltuieli de judecat�.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronun�at� în �edin�a public� din 2706.2006.

Pre�edinte Grefier



Se comunic�:
-    reclamanta SC A SRL- Arad sediu ales la ----

- pârâta - Biroul Vamal N�dlac prin DRV Arad -   Arad str ----
TC - pârâta - DGFP Arad - Arad ----       (T
06.07.2006


