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Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. .../302/2014, în data de 

24.01.2014, contestatorul PTB a formulat, în contradictoriu cu intimata Administraţia Sector 5 

a Finanţelor Publice, contestaţie la instituirea de măsuri asigurătorii şi cerere privind 

suspendarea măsurilor asiguratorii, solicitând anularea deciziei de instituire a măsurilor 

asigurătorii emisă la data de 20.12.2013, sub nr..../30.12.2013, comunicată în data de 

13.01.2014, precum şi anularea tuturor actelor de executare privind instituirea sechestrului 

asigurător, suspendarea măsurii asigurătorii până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a 

prezentei contestaţii, cu cheltuieli de judecată.   

În motivarea contestaţiei la executare, contestatorul a arătat că în data de 13.01.2014 i s-

a comunicat prin poştă Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii din 20.12.2013, înregistrată 

la AFP sector 5 sub nr. .../30.12.2013 însoţită de o adresă de înştiinţare fără număr de 

înregistrare. Prin aceasta i s-a adus la cunoştinţă contestatorului că datorează suma de 

518.321,17 lei, în temeiul deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 

stabilite de inspecţia fiscală nr. 600 din 20.12.2013, emisă la rândul său în baza raportului de 

inspecţie fiscală nr. 53644 din 20.12.2012. Contestatorul a menţionat că faţă de Decizia de 

impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. 

600/20.12.2013 emisă în baza raportului de inspecţie fiscală nr. 53644/20.12.2012 a depus 

contestaţie la organul constatator sub nr. 89230/17.01.2014. 

Contestatorul a apreciat că organul fiscal a stabilit în mod nelegal şi netemeinic în 

sarcina sa TVA de plată la bugetul de stat în valoare de 324.850,24 lei, dobânzi în valoare de 

133.733,65 lei şi penalităţi de întârziere în valoare de 59.766,98 lei. Astfel, contestatorul  a 

arătat că a derulat operaţiuni prin care a obţinut venituri scutite de TVA şi a criticat modul de 

calcul folosit de intimată la evaluarea imobilelor.  

În drept, contestatorul a invocat dispoziţiile art. 172 – 173 din OG nr. 92/2003, art. 194 

C. proc. civ. 

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 8.788,21 lei.  

La data de 01.04.2014, intimata Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice a formulat 

întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată.  

În motivare, intimata a arătat, în esenţă, că contestatorul nu a formulat contestaţie 

împotriva deciziei de impunere, iar decizia de instituire a măsurilor asigurătorii a fost emisă 

deoarece s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi 

ascundă ori să-şi risipească patrimoniul. Intimata a avut în vedere gravitatea şi întinderea în 

timp a încălcării legislaţiei fiscale, iar pericolul înstrăinării patrimoniului a rezultat din adresa 

ANCPI nr. 2168 din 26.03.2013, înregistrată la Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice sub 

nr. 112529 din 28.03.2013, prin care s-au transmis 39 de contracte prin care contribuabilul 

înstrăinează bunuri imobile.  

În dovedire, intimata a depus fotocopii de pe înscrisurile aflate la dosarul de executare.  

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele: 

Prin decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 

inspecţia fiscală nr. 600 din 20.12.2013, emisă de Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice, 

s-a instituit în sarcina contestatorului PTB obligaţia de a achita suma de 324.820,54 lei cu titlu 

de TVA aferent perioadei 01.10.2006 – 30.12.2012, suma de 133.733,65 lei cu titlu de 



majorări de întârziere aferente perioadei 25.04.2007 – 17.12.2013 şi suma de 59.766,98 lei cu 

titlu de penalităţi de întârziere aferente perioadei 25.04.2007 – 17.12.2013.  

Prin decizia de instituire a măsurilor asigurătorii din data de 20.12.2013, emisă de 

Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice, s-a instituit sechestru asigurător asupra 

următoarelor bunuri imobile ale contestatorului PTB: 

- cinci terenuri situate în intravilanul localităţii O, în suprafaţă totală de 19.954,53 mp, 

neevaluate de emitentul deciziei; 

- un apartament şi o boxă situate în municipiul PN, evaluate la suma de 194.729,5 lei; 

- un teren situat în zona BP, evaluat la suma de 5345,25 lei; 

- un imobil situat în sectorul 2 din Bucureşti, neevaluat de emitentul deciziei. 

 Prin aceeaşi decizie s-a dispus blocarea conturilor contestatorului deschise la mai 

multe unităţi bancare, suma totală blocată fiind de 381.451,03 lei, 1562,8 euro, 166,52 USD şi 

25,64 CHF.  

Instituirea măsurilor asigurătorii a fost motivată prin aceea că există pericolul ca 

debitorul să se sustragă de la urmărire, să îşi ascundă sau să îşi risipească averea. S-au reţinut 

gravitatea şi întinderea în timp a încălcării legislaţiei fiscale şi s-a reţinut că pericolul 

înstrăinării patrimoniului rezultă din adresa ANCPI nr. 2168 din 26.03.2013, prin care se 

transmit intimatei un număr de 39 de contracte de donaţie prin care contribuabilul înstrăinează 

bunuri imobile.  

Contestatorul a solicitat anularea aceste decizii de instituire a măsurilor 

asigurătorii, invocând în acest sens inexistenţa obligaţiei sale de plată a diferenţei de 

TVA stabilite prin decizia de impunere. Instanţa constată că aspecte de fapt şi de drept 

privitoare la fondul dreptului se pot invoca doar prin intermediul căii speciale de atac 

deschise de lege împotriva deciziei de impunere (art. 205 – 218 Cod procedură fiscală), 

iar nu şi prin intermediul contestaţiei la executare, instanţa care judecă contestaţia la 

executare neavând posibilitatea să statueze asupra legalităţii sau temeiniciei deciziei de 

impunere. De altfel, contestatorul a şi apelat la calea specială de atac, existând în acest sens, 

pe rolul Tribunalului Bucureşti, dosarul nr. .../3/2014.  

Prin urmare, în analizarea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, instanţa se va 

limita la analiza legalităţii şi temeiniciei acesteia, fără a analiza aspecte care ţin de competenţa 

instanţei superioare.  

Astfel, în temeiul art. 129 alin. (2) Cod procedură fiscală, se dispun măsuri 

asigurătorii sub forma popririi asigurătorii şi sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor 

mobile şi/sau imobile proprietate a debitorului, precum şi asupra veniturilor acestuia, când 

există pericolul ca acesta să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, 

periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 

În aplicarea acestui text de lege, intimata a reţinut că prin adresa ANCPI nr. 2168 din 

26.03.2013 s-au transmis intimatei un număr de 39 de contracte de donaţie prin care 

contribuabilul înstrăinează bunuri imobile, motiv pentru care a stabilit intimata că există 

pericolul ca debitorul să se sustragă de la executare. Instanţa observă că o copie de pe adresa 

respectivă s-a depus la dosarul cauzei, la solicitarea expresă a instanţei de judecată, însă din 

aceasta nu rezultă că contestatorul ar fi încheiat 39 de contracte de donaţie cu privire la 

bunurile sale, nefiind clar, prin urmare, din ce document a reţinut intimata că există pericolul 

de sustragere de la executare. Din contră, prin adresa respectivă s-au comunicat imobilele care 

figurează înregistrate pe numele debitorului. Este adevărat că s-a învederat şi că anumite 

imobile nu mai figurează înregistrate pe numele acestuia, dar acest lucru nu înseamnă că 

debitorul le-a donat sau că a încercat în vreun fel să le sustragă de la urmărire. Din contră, din 

înscrisurile depuse la dosar a reieşit că debitorul realizează în mod frecvent tranzacţii 

imobiliare, prin urmare este firesc să apară cu multe imobile ieşite din patrimoniu, imobile 

care oricum sunt semnificativ mai puţine decât cele intrate în patrimoniul contestatorului.  



În orice caz, instanţa reţine că, fie şi în situaţia în care ar fi reală afirmaţia intimatei, 

conform căreia din adresa ANCPI rezultă că debitorul îşi înstrăinează bunurile pentru a le 

sustrage de la urmărire, trebuie observat că acea adresă ANCPI datează din 26.03.2013, în 

timp ce inspecţia fiscală s-a realizat ulterior acestui moment, iar decizia de impunere a fost 

emisă la data de 20.12.2013. Prin urmare, nu există nicio legătură între pretinsele 

înstrăinări realizate de contestator şi executarea începută ulterior împotriva acestuia, 

ceea ce înseamnă că nici nu se poate reţine în sarcina debitorului vreo intenţie de a se 

sustrage de la urmărire sau de a-şi ascunde bunurile.  
În continuare, instanţa reţine că prin decizia de instituire a măsurilor asigurătorii 

contestată în prezenta speţă s-a înfiinţat sechestrul asigurător şi asupra anumitor bunuri 

imobile care nu au fost evaluate în prealabil, deşi evaluarea este impusă de art. 5.11 din 

Ordinul nr. 2605/2010 emis de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Instanţa reţine că 

evaluarea acelor bunuri ar fi fost utilă în prezenta cauză, pentru a se determina dacă au fost 

respectate în speţă prevederile art. 142 alin. (1) Cod procedură fiscală. Astfel, conform acestui 

text de lege, executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a 

debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în 

măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. 

Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se 

efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a 

cheltuielilor de executare. De asemenea, conform art. 5.8 din Ordinul nr. 2605/2010 emis de 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de 

aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, dispunerea şi/sau ducerea la îndeplinire a măsurilor 

asigurătorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectuează, de regulă, în limita a 

150% din valoarea creanţei estimate/stabilite.  

Analizând respectarea acestor reguli în prezenta speţă, instanţa reţine că 150% din 

valoarea creanţei reprezintă în speţă suma de 777.481,75 lei, iar organul fiscal a instituit 

sechestrul asigurătoriu asupra unor bunuri imobile evaluate la suma de 200.074,75 lei şi 

poprirea asigurătorie asupra unor conturi bancare cu un disponibil de 381.451,03 lei, valoarea 

totală a bunurilor indisponibilizate fiind de 581.525,78 lei. La această valoare totală se adaugă 

contravaloarea bunurilor imobile care nu au fost evaluate de organul fiscal, dar asupra cărora 

s-a instituit sechestrul asigurătoriu, respectiv cinci terenuri situate în intravilanul localităţii O, 

în suprafaţă totală de 19.954,53 mp, şi un imobil situat în sectorul 2 din Bucureşti. Cu privire 

la valoarea terenurilor din localitatea O, instanţa reţine, conform Ghidului privind valorile 

orientative ale proprietăţilor imobiliare, elaborat în anul 2013 de Camera Notarilor Publici 

Bucureşti, că valoarea unui teren intravilan neocupat de construcţii situat în zona D a 

localităţii O este de 17,8 euro / mp, ceea ce înseamnă că o suprafaţă de teren de 19.954,53 mp 

valorează 355.190,63 euro (1.589.620,16 lei la cursul euro/leu de la data de 20.12.2013). Prin 

urmare, fără a se mai verifica valoarea estimativă a imobilului situat în sectorul 2 Bucureşti, 

asupra căruia s-a instituit sechestrul asigurătoriu, instanţa observă că măsurile asigurătorii 

contestate în speţă au fost instituite asupra unor bunuri ce valorează 2.171.145,94 lei, adică de 

peste patru ori valoarea creanţei.  

Or, o asemenea măsură, de instituire a unor măsuri de indisponibilizare ce 

afectează dreptul de proprietate al debitorului, cu privire la bunuri ce depăşesc vădit de 

cel puţin patru ori valoarea creanţei, este o măsură nelegală, în sensul că aceasta 

contravine dispoziţiilor art. 142 alin. (1) Cod procedură fiscală şi art. 5.8 din Ordinul nr. 

2605/2010 emis de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, dar este şi o 

ingerinţă disproporţionată în dreptul de proprietate al debitorului.  



Prin urmare, instanţa va admite contestaţia şi va anula decizia de instituire a măsurilor 

asigurătorii nr. 177112 din 30.12.2013, emisă de intimată. 

Întrucât s-a solicitat suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei, însă 

contestaţia la executare a fost soluţionată prin prezenta sentinţă, instanţa va respinge cererea 

contestatorului de suspendare a executării, ca rămasă fără obiect.  

În temeiul art. 453 alin. (1) C. proc. civ., instanţa o va oblig pe intimată să achite 

contestatorului suma de 8788,21 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând 

contravaloarea taxei judiciare de timbru achitate de contestator.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul PTB în contradictoriu cu 

intimata Administraţia Sector 5 a Finanţelor Publice 

 Anulează decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 177112 din 30.12.2013, 

emisă de intimată. 

 Respinge cererea contestatorului de suspendare a executării, ca rămasă fără obiect.  

 Obligă pe intimată să achite contestatorului suma de 8788,21 lei cu titlu de cheltuieli 

de judecată.  

 Executorie.  

 Cu apel care se depune la Judecătoria sector 5 Bucureşti în termen de 10 zile de la 

comunicare.  

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.08.2014. 

 


