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Prin cererea înregistrată la data de 21.02.2014 pe rolul Judecătoriei sector 1 Bucureşti, 

sub nr. .../299/2014, contestatoarea RATB - R.A. a formulat contestaţie la executare, 

contestaţie la titlu şi cerere de suspendare a executării silite, prin care a solicitat instanţei: 

- admiterea contestaţiei la executare şi anularea titlului executoriu nr. ... emis de 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor 

Contribuabili, cu sediul în Bucureşti; 

- suspendarea executării silite, conform art. 215 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală; 

- admiterea cererii de suspendare a executării până la soluţionarea contestaţiei la 

executare. 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că executarea silită a fost demarată cu 

nerespectarea prevederilor Codului de procedură fiscală. Contestatoarea a învederat că pentru 

orice obligaţie fiscală există posibilitatea emiterii în prealabil a titlului de creanţă, titlu de 

creanţă ce constă într-un act administrativ fiscal care constată obligaţiile fiscale ale 

contribuabilului şi termenul de plată şi care poate fi contestat la organul fiscal emitent. 

Totodată, titlul executoriu este un titlu de creanţă a cărui creanţă a devenit scadentă prin 

expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul emitent sau alt mod 

prevăzut de lege.  

În speţă, executarea silită a început în baza titlului executoriu nr. ..., prin care i s-a 

adus la cunoştinţă contestatoarei că din obligaţiile restante la bugetul general consolidat 

înregistrate la data de 31.12.2013 mai are de plată suma totală de 474.780.790 lei. 

Contestatoarei i s-a adus la cunoştinţă faptul că pentru sumele restante s-a început procedura 

de executare silită.  

În fapt, prin Raportul de Inspecţie Fiscală încheiat de Direcţia Generală de 

Administrare a Marilor Contribuabili - Activitatea de Inspecţie Fiscală în data de 16.10.2013, 

s-au stabilit ca obligaţii fiscale suplimentare pentru R.A.T.B. un total de 445.082.454 lei. Cu 

privire la sumele aferente contribuţiei angajatorului la bugetul asigurărilor de stat, bugetul 

asigurărilor de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, contestatoarea a învederat instanţei 

faptul că nu a avut posibilitatea să utilizeze calea de atac - procedura prealabilă 

administrativă, iar în absenţa titlului de creanţă titlul executoriu este lovit de nulitate. În 

privinţa taxei pe valoarea adăugată, contestatoarea a învederat instanţei faptul că a contestat 

Decizia de impunere si Raportul de Inspecţie Fiscală, însă Direcţia Generală de Administrare 

a Marilor Contribuabili nu s-a pronunţat prin decizie sau dispoziţie, trecând direct la executare 

silită. Raportat la concluzia prezentată în Raportul de Inspecţie Fiscală, contestatoarea a 

precizat că solicită lunar subvenţia pentru acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de 

operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea 

serviciului, şi sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului, sumă care este 

virată de la bugetul local, prin ordin de plată, fără a fi repartizată pe destinaţii, respectiv 

categorii de beneficiari. În acest context, argumentaţia prezentată de echipa de control, 

conform căreia R.A.T.B. primeşte subvenţie pentru 60% din cheltuielile pentru activitatea de 

transport public de călători, este neîntemeiată. 



Contestatoarea a menţionat că R.A.T.B. a colectat TVA pentru serviciul de transport 

prestat beneficiarilor în baza tuturor reglementărilor legale care prevăd gratuitate pentru 

anumite categorii la transportul public de persoane, pentru care suma subvenţiei acordate 

poate fi determinată valoric pe baza evidenţei clare, în funcţie de numărul legitimaţiilor emise 

şi tariful corespunzător aplicat. A precizat că prevederile legale care acordă gratuităţi 

anumitor categorii de persoane nu specifică în mod expres tipul de abonament asociat 

facilităţii acordate, respectiv echivalentul valoric al acesteia. În consecinţă, afirmaţia că 

justificarea subvenţiei obţinute s-a făcut în mod eronat la o valoare mai mică deoarece Regia a 

aplicat un tarif mai mic este neîntemeiată. De asemenea, subvenţia acordată nu poate fi 

determinată valoric pentru categoria pensionarilor, deoarece estimarea numărului de 

pensionari care utilizează efectiv facilitatea de transport gratuit nu poate fi realizată cu 

acurateţe. În plus, menţiunea echipei de control cum că Regia avea posibilitatea calculării 

subvenţiei încasate pentru gratuitatea acordată pensionarilor folosind un număr statistic al 

acestora sau un număr mediu contravine prevederilor legale. 

În susţinerea argumentaţiei, contestatoarea a învederat neobligativitatea existenţei unei 

legături între valoarea deductibilă şi valoarea colectată. Referitor la impozitarea subvenţiei din 

punctul de vedere al TVA, a invocat faptul că nu există în prezent hotărâri ale instanţelor de 

drept care să oblige la constituirea unei baze de impozitare a acesteia. Cu privire la sumele 

aferente contribuţiei angajatorului la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 

de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, motivele pentru care acestea nu au fost virate la 

termen au fost lipsa lichidităţilor şi nevoia urgentă de plată a salariilor şi a contribuţiilor 

angajaţilor în vederea menţinerii continuităţii activităţii regiei. Contestatoarea a precizat faptul 

că au apărut dificultăţi nedorite în plata contribuţiilor, pe fondul reducerii substanţiale a 

bugetului aferent anului 2013, când bugetul R.A.T.B. a fost redus drastic prin H.C.G.M.B. nr. 

129/27.04.2013. Totuşi, contestatoarea depune toate eforturile şi întreaga seriozitate pentru 

îndeplinirea la timp a obligaţiilor fiscale, dovadă fiind faptul că a achitat suma de 2.003.399 

lei, aferentă impozitului pe profit, sumă reţinută de Raportul de Inspecţie Fiscală nr. F-MC 

197/16.10.2013. 

În drept, contestatoarea a invocat art. 172-173 şi art. 215 din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală. 

S-au achitat taxa de timbru în cuantum de 1050 lei şi cauţiune în cuantum de 

458.582,45 lei.  

Prin întâmpinarea depusă la data de 09.04.2014, intimata Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală (A.N.A.F.) a solicitat instanţei respingerea acţiunii în principal ca 

inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată. 

Referitor la susţinerile debitoarei conform cărora înscrisul nr. ... ar reprezenta un titlu 

executoriu, intimata a precizat că acestea sunt nefondate, întrucât notificarea nr. ... nu 

reprezintă un titlu executoriu, aşa cum a fost acesta definit de legiuitor la art. 141 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Intimata a solicitat instanţei să respingă contestaţia la executare ca fiind inadmisibilă, pe 

motivul că notificarea nu cuprinde elementele specifice unui titlu executoriu emis în 

conformitate cu dispoziţiile legale. 

În ceea ce priveşte observaţia din cuprinsul notificării, potrivit căreia s-a început 

procedura de executare silită, intimata a precizat că la data emiterii notificării, respectiv 

28.01.2014, obligaţiile de plată datorate bugetului general consolidat al statului cuprinse în 

notificare figurau în evidenţele fiscale ca fiind în executare silită. În susţinerea celor de mai 

sus, intimata a precizat faptul că, pentru obligaţiile de plată stabilite suplimentar prin Decizia 

de impunere nr. F-MC nr. 688/17.10.2013, prin care au fost stabilite obligaţii de plată 

suplimentare la TVA, impozit pe profit şi vărsăminte handicapaţi, au fost emise şi comunicate 

de la Unitatea de Imprimerie Rapidă Rm. Vâlcea titlul executoriu nr. 13411/27.11.2013 şi 



somaţia de plată nr. 13412/27.11.2013 (confirmate de primire de debitoare în data de 

03.12.2013). Astfel, la data de 28.01.2014, pentru obligaţiile de plată stabilite suplimentar 

existau deja forme de executare silită întreprinse de organul fiscal, iar publicarea obligaţiilor 

de plată pe site-ul A.N.A.F. cu menţiunea că s-a început procedura de executare silită era pe 

deplin temeinică şi justificată. Intimata a solicitat instanţei să constate că în mod eronat 

susţine contestatoarea că D.G.A.M.C. a trecut direct la executare silită (prin notificarea nr. 

2801/28.01.2014), deşi aceasta a contestat Decizia de impunere nr. F-MC nr. 688/17.10.2013 

şi Raportul de inspecţie fiscală nr. F-MC nr. 197/16.10.2013, întrucât actul atacat nu 

reprezintă un titlu executoriu, ci o simplă notificare, emisă în conformitate cu Ordinul 

Ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a 

prevederilor titlului I al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei. 

Intimata a solicitat instanţei să respingă şi cererea de suspendare a executării silite ca 

neîntemeiată, invocând dispoziţiile art. 718 alin. (2) din Noul Cod de procedură civilă, în baza 

căruia suspendarea executării silite poate fi acordată doar până la soluţionarea în fond a 

contestaţiei la executare şi doar cu depunerea unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţă, or 

contestatoarea nu a făcut dovada depunerii vreunei cauţiuni. Având în vedere argumentele 

expuse, intimata a solicitat instanţei să constate că nu suntem în prezenţa unui titlu executoriu 

care să poată fi atacat pe calea contestaţiei la executare în conformitate cu prevederile art. 172 

din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi să respingă contestaţia la executare formulată de Regia Autonomă 

de Transport Bucureşti R.A. în principal ca fiind inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată.  

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 205 şi art. 711 Noul Cod de procedură 

civilă, art. 141, art. 172 şi următoarele din O.G. nr. 92/2003.  

Prin răspunsul la întâmpinare din data de 28.04.2014, contestatoarea RATB - R.A. a 

menţionat următoarele: 

- cu privire la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, a solicitat instanţei respingerea 

acesteia. În cazul în care instanţa consideră că pentru soluţionarea acestei excepţii trebuie 

administrate probe similare soluţionării fondului, intimata a solicitat unirea acesteia cu fondul 

cauzei; 

- cu privire la afirmaţia intimatei referitoare la nedepunerea unei cauţiuni de către 

contestatoare, aceasta a învederat instanţei faptul că, potrivit adresei nr. 120699/06.03.2014, a 

depus recipisa de consemnare nr. 3691037/1 din data de 05.03.2014, în valoare de 458.582,45 

lei (în original), reprezentând cauţiune aferentă cererii de suspendare a executării în litigiul cu 

A.N.A.F. 

Faţă de aceste considerente, contestatoarea a solicitat instanţei admiterea contestaţiei la 

executare şi anularea titlului executoriu nr. 2801/28.01.2014 (înregistrat la R.A.T.B. sub nr. 

6263/07.02.2014) emis de Agenţia Naţională de Administraţie Fiscală, precum şi suspendarea 

executării silite. 

În drept, contestatoarea a invocat art. 201 alin. (2) C. proc. civ.  

Prin sentinţa civilă nr. 11001 din data de 20.06.2014, Judecătoria sectorului 1 

Bucureşti a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei sectorului 5 

Bucureşti. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei sector 5 Bucureşti la data de 

15.07.2014, sub nr. .../299/2014. 

La termenul din data de 08.09.2014, contestatoarea a depus un set de înscrisuri. La 

acelaşi termen, instanţa a rămas în pronunţare asupra excepţiei de inadmisibilitate, invocate de 

intimată.  

Analizând excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimată, instanţa reţine 

următoarele: 



Prin adresa nr. 2801 din 28.01.2014, emisă de Direcţia generală de administrare a 

marilor contribuabili către contestatoarea RATB, contestatoarea a fost înştiinţată cu privire la 

faptul că are o serie de obligaţii de plată restante la bugetul general consolidat, făcându-se 

menţiune în adresă şi cu privire la faptul că pentru recuperarea sumelor restante s-a început 

procedura de executare silită. Adresa respectivă a fost emisă în baza prevederilor Ordinului 

Ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003, care reglementează o procedură de aducere la 

cunoştinţa publicului a datoriilor contribuabililor, scopul acestei proceduri fiind acela de a 

descuraja acumularea de datorii la bugetul de stat.  

Procedura respectivă nu este o procedură de executare silită, deoarece prin aplicarea 

acesteia nu se ajunge în mod direct la recuperarea sumelor restante, ci menirea acestei 

proceduri este, pe de o parte, de a asigura transparenţa activităţii organelor fiscale, iar pe de 

altă parte de a încuraja contribuabilii să îşi achite datoriile către stat, aducerea la cunoştinţa 

publică a datoriilor fiind de natură, teoretic, să încurajeze contribuabilul să îşi plătească 

sumele restante, faţă de efectele negative pe care le poate avea în activitatea comercială 

menţionarea în lista respectivă a datornicilor.  

Prin urmare, trebuie realizată o distincţie între adresele emise de organele fiscale în 

temeiul Ordinului menţionat şi actele de executare silită, care sunt reglementate de Codul de 

procedură fiscală, au un alt regim juridic aplicabil şi, prin urmare, produc efecte juridice 

substanţial diferite.  

În temeiul art. 172 alin. (1) Cod procedură fiscală, persoanele interesate pot face 

contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor 

prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe 

refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii. Prin urmare, obiectul 

contestaţiei la executare, faţă de acest text de lege, îl poate constitui fie un act de executare, 

fie refuzul de a îndeplini un act de executare. Instanţa reţine că actul de executare este o 

manifestare de voinţă a organului fiscal realizată cu scopul de a produce efectul juridic al 

recuperării unei sume pretins restante la bugetul general consolidat. În speţă, deşi scopul final 

al adresei emise de intimată, ca şi scopul final al oricărui act emis de un organ de executare 

fiscală, este acela de a recupera sume neachitate de contestatoare, adresa respectivă este totuşi 

o manifestare de voinţă realizată cu intenţia de a informa, iar nu cu intenţia de a recupera 

sume de bani, neputând fi calificată, prin urmare, drept un act de executare.  

Întrucât pe calea contestaţiei la executare nu se pot ataca acte pur informative, 

care nu pot în sine să producă efecte juridice negative asupra patrimoniului debitorului, 

ci doar acte de executare, instanţa deduce că, în speţă, contestatoarea a apelat la calea 

contestaţiei la executare în vederea anulării unui act pentru care legea nu deschide 

posibilitatea formulării contestaţiei la executare. În aceste condiţii, demersul procedural 

al contestatoarei este inadmisibil, nefiind prevăzut de lege, ceea ce înseamnă că este 

întemeiată excepţia invocată de intimată.  

Instanţa mai reţine şi că inadmisibilitatea contestaţiei la executare derivă, în speţă, şi 

din faptul că contestatoarea a înţeles să invoce în cadrul contestaţiei la executare o serie de 

aspecte care ţin de fondul obligaţiei de plată a sumei de bani, iar nu de legalitatea 

executării. În temeiul art. 172 alin. (3) Cod procedură fiscală, contestaţia poate fi făcută şi 

împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest 

titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi 

dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege. Or, în condiţiile în 

care pentru decizia de impunere în baza căreia s-au stabilit obligaţii în sarcina 

contestatoarei există o cale specială de atac, la care contestatoarea a şi apelat, de altfel, 

nu este admisibil ca pe calea contestaţiei la executare să se recurgă, din nou, la invocarea 

de aspecte care ţin de fondul obligaţiei şi de legalitatea deciziei de impunere.  



Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge contestaţia la executare ca 

inadmisibilă. De asemenea, întrucât contestatoarea a solicitat suspendarea executării până la 

soluţionarea contestaţiei, iar contestaţia va fi respinsă, se impune şi respingerea cererii de 

suspendare a executării, ca rămasă fără obiect.  

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 

  

Admite excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimata ANAF  

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea RATB – R.A., în 

contradictoriu cu intimata ANAF 

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

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

comunicare.  

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.09.2014. 

 


