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. _____/zz.ll.aa 
 
 
 
 
                          
                                            PROCES-VERBAL DE AFIŞARE 2 

               (ziua ______ luna ____________ anul _______) 
     
 
 
 
Subsemnaţii3 _________________________________________________________, 
având funcţia de __________________________________ în cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală – Unitatea fiscală4___________ _______________________, 
în baza legitimaţiilor de inspecţie fiscală/legitimaţiilor de control nr. _________________ 
ne-am prezentat azi    ____________la ______________________________________, 
cu domiciliul fiscal în localitatea ______________________ bd./str._________________  
nr. _______, bl. ____, sc. ___, et. ___, ap. ___ judeţ/sector _____   codul de identificare 
fiscală ____________________  , pentru comunicarea/afişarea : Invitaţiei de prezentare 
la sediul unităţii fiscale_________________________ /Procesului-verbal nr. _______din 
data ________________. 
                 
              1.5______________________________________________ domiciliat în 
localitatea______________  bd./str._______________  nr. _______, bl. ____, sc. ___, 
et. ___, ap. ___ judeţ/sector _____, telefon__________, legitimat cu BI/CI 
seria_______nr.______CNP______________________ 
 
      2.5___________________________________________ domiciliat în 
localitatea___________________  bd./str._____________________  nr. _______, bl. 
____, sc. ___, et. ___, ap. ___ judeţ/sector _____, telefon__________, legitimat cu 
BI/CI seria_______nr.______CNP_______________ 
am procedat la comunicarea/afişarea6 _______________________________________ 
pe (se indică locul afişării)__________________________________________pentru ca 
dl(a) _____________reprezentantul legal al7___________________________ să ia la 
cunoştinţa de conţinutul acesteia/acestuia şi să dea curs celor solicitate. 
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Menţionăm că aceasta este _______afişare. 
Prima afişare s-a făcut în data de _____________în prezenţa martorilor_____________ 
__________________________________________potrivit procesului-verbal de afişare 
nr._______ 
Din data de _____________________. 
 
                  Întocmit,            
 Organele de inspecţie fiscală/ 
         Organele de control,                                                            Martori, 
        
 Nume, Prenume, Semnătură                                          Nume, Prenume ,Semnătură,               

 
                                                    

______________________________________ 
    1 Se înscrie denumirea instituţiei implicate 
    2 Se întocmeşte în cazul comunicării/afişării invitaţiei de prezentare la sediul unităţii 
fiscale sau Procesului-verbal întocmit în cazul controlului inopinat sau controlului 
încrucişat. 
 Se anexează la Procesul-verbal întocmit în cazul controlului inopinat sau controlului 
încrucişat. 
    3 Nume, prenume organe de inspecţie fiscală/organe de control. 
   4 Denumirea unităţii fiscale care a întocmit invitaţia/procesul-verbal. 
   5 Numele şi prenumele membrilor echipei de afişare.  
   6 Se menţionează documentul care se afişează. 
   7 Denumirea contribuabilului 
     


