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              SERVICIUL IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI 
 
Codul de identificare fiscală:4364942       Nr......./..../20.... 
 
 
 
                          PROCES-VERBAL 
        Încheiat astăzi ..... luna .... 20 .... ora ....... 
 
 
    CAP. 1 

    SubsemnaŃii ..........................................2),având 
funcŃia de......................în cadrul ......................, 
în baza titlului VII din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu legitimaŃia 
de inspecŃie fiscală nr...............şi cu Ordinele de serviciu 
nr. ............./................... am efectuat, în perioada 
...................., un control inopinat/control încrucişat/o 
cercetare,la,faŃa,locului,învederea..............................
.................................................................
.................................................................
................3)la .........................................., 
cu domiciliul fiscal/sediul în ROMÂNIA/................., judeŃul 
..................,codul poştal.........,municipiul/oraşul/comuna 
................... satul/sectorul.......,str..................., 
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,ap ....., identificat prin 
B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .......... nr..................., 
C.I.F.*)..........................,tel./fax .................., 
e-mail ............................... 
Controlul s-a desfăşurat la ...................................4), 
unde contribuabilul sus-menŃionat are ..........................5) 

    Contribuabilul este reprezentat de ........................6), 
în calitate de .................................................. 
 
    CAP. 2 Constatări: 

    Urmare controlului efectuat au rezultat următoarele: 
(constatări,consecinŃe, responsabilităŃi, măsuri dispuse): 
    1. Descrierea faptei 
    
.................................................................

ROMANIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI 

JUDEłUL IALOMIłA 
Calea Bucureşti, nr.104, cod poştal 925300 

Tel./Fax 0243/254975 

www.primariaurziceni.ro 



.................................................................

.................................................................

................................................................. 
 
    2. Prevederile legale încălcate: 
    
.................................................................
.................................................................   
................................................................. 
 
    3. ConsecinŃe: 
    
.................................................................
.................................................................    
................................................................. 
    La terminarea controlului au fost restituite toate actele şi 
documentele puse la dispoziŃia organelor de inspecŃie fiscală, cu 
excepŃia celor reŃinute pentru care s-a întocmit proces-verbal de 
ridicare de înscrisuri. 
    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în............. 
exemplare, înregistrate în Registrul unic de control sub nr. 
..........................,din care un exemplar a fost lăsat 
contribuabilului, iar ........... exemplare au fost luate de 
organele de inspecŃie fiscală. 
 
 
 
 
      Organe de inspecŃie fiscală,            Reprezentant legal, 
    L.S. ........................          L.S. ................. 
 
    L.S. ........................... 

          
 
_____________ 
    *1) Se va întocmi numai în cazul controlului inopinat, 
încrucişat şi pentru constatarea unor situaŃii faptice existente 
la un moment dat (art. 57). Nu are ca rezultat întocmirea 
deciziei de impunere. Se anexează la Raportul de inspecŃie 
fiscală; 
    *2) Nume, prenume organe de inspecŃie fiscală; 
    *3) Denumirea exactă a tematicii şi perioada supusă 
controlului; 
    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul 
numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); 
etc. 
    *4) Se va preciza adresa la care s-a desfăşurat controlul, 
dacă acesta a avut loc în alt loc decât domiciliul fiscal, precum 
şi modul de deŃinere al spaŃiului; 
    *5) MenŃionarea tipului de spaŃiu (punct de lucru, sucursală, 
subunitate, o altă proprietate); 
    *6) Nume, prenume, funcŃie, date identitate, CNP; 


