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Anexa nr. 3.a 
 

SIGLA D.G.R.F.P./D.G.A.M.C./ 
D.G.A.F./D.G.V.F. 

Direcția………………………… 
Administrația……………………... 

 

    Nr.  ......................... 

Data ........../.........../............ 

 
 

                                                         DISPOZIŢIE DE MĂSURI 

urmare verificării documentare 

 
1.Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului 

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ......................................  
       Cod de identificare fiscală:....................  
       Nr. de înregistrare la registrul comertului ......................... 
       Domiciliul fiscal: ......................................................................... 
 
2. Constatări  
Ca urmare a acţiunii de verificare documentară efectuată de către organele fiscale din 
cadrul........................................................., au fost constatate următoarele: 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 3.Măsuri dispuse 
 
      În baza art. 149  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri: 
 3.1. Măsura nr. 1 
 3.1.1.Prezentarea măsurii nr. 1: 
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 3.1.2. Termen:........................................................ 
 3.1.3. Motivul de fapt: 
 ........................................................................................................................................................ 
 ..................................................................................................................................................... 
 3.1.4. Temeiul de drept: 
....................................................................................................................................................... 
3.2. Măsura nr. 2: 
 3.2.1. Prezentarea măsurii nr. 2 
 3.2.2. Termen 
 3.2.3. Motivul de fapt: 
 3.2.4. Temeiul de drept: 
 ........................................................................................................................................................ 
 
          Despre modalitatea de ducere la îndeplinire, în termenul stabilit, a măsurilor dispuse prin 
prezenta, ne veți informa în termen de 3 zile de la data îndeplinirii acestora. 
 



Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679                                  

 

 

 4. Data comunicării 
             Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ în 
condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 
    - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în 
condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
     - data înscrisă de poştă la remiterea "confirmării de primire", dacă a fost transmis prin poştă, cu 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 
alin. (5) - (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de 
emitere şi de comunicare, în condițiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 5. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre 
aspectele constatate şi măsurile dispuse 
 ............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
 6. În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ fiscal se poate formula 
contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub 
sancţiunea decăderii. 
 
 7.  Neîndeplinirea măsurilor dispuse în termenele şi condiţiile stabilite de organul fiscal constituie 
contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 336 din Legea nr.  207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

       Dispoziția de măsuri urmare verificării documentare conține un număr............... pagini. 

 

Aprobat Avizat Întocmit 

Conducătorul structurii 
care a efectuat 
verificarea documentară,  
Funcția 

Șef de serviciu Funcționarul/Funcționarii 
public/publici care a/au 
efectuat verificarea  

Semnătura 

Numele și prenumele Numele și prenumele Numele și prenumele  

    

Semnătura și ștampila*) Semnătura   

*) Ștampila se va aplica numai pentru coloana "aprobat" 

 
 
 

Commented [S1]: ?  

Ramane  


