
                                                     Anexa 58 
ANTET 1 

 
PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA  

PROCESULUI-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A 
CONTRAVENŢIILOR ŞI A ÎNŞTIINŢĂRII DE PLATĂ 

Încheiat astăzi ...., luna ..........., anul ....., ora .... 
în localitatea ................ judeţ/sector ............... 

 
 

 

    Agent(i) constatator(i):.............................................................................. 
având funcţia de .............................................. la ..............................................., 
în temeiul prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, am procedat la afişarea Procesului-verbal constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor seria ............ nr ................. şi a înştiinţării de plată 
aferentă acestuia, emise pentru contravenientul .........................................., 
CIF.........................., la sediul/domiciliul din fiscal în localitatea ........................, 
b-dul/str. .................................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ....., judeţ/sector 
................... 

 Afişarea s-a realizat în prezenţa martorului:  
Nume şi prenume ............................................................ cu domiciliul în 

............................. sector/judeţ ................., str. ....................................... nr. 

........, bl. ........, sc. ........, et. ....., ap. ....., legitimat(ă) cu BI (CI) seria........., 
numărul........................, eliberat de ...................................., la data 
de............................... CNP .............................................. 
 
 
 
   AGENT(I) CONSTATATOR(I),            MARTOR(I), 
       (Nume şi prenume)                                             (Nume şi prenume) 
... ..............................................       ................................................. 
Semnătura ....................................                  Semnătura .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759 
______________________________________ 

1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3504/2013 privind 
aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările  
ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act  
 



 
1. Denumire: Proces-verbal privind comunicarea procesului-verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a înştiinţării de plată  
2. Format: A4/t1.  
3.  Caracteristici de tipărire: se  editează din sistemul informatic. 
4.  Se utilizează: în baza prevederilor art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
5.  Se întocmeşte: în 2 exemplare sau mai multe exemplare, după caz, de 
către agent(i) constatator(i). 
6.  Circulă: 1 exemplar sau câte un exemplar la martor(i), după caz. 
7.  Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de executare silită. 
 


