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              SERVICIUL IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALTE VENITURI 
 
Codul de identificare fiscală:4364942       Nr......./..../20.... 

 
                                                                                                 
                                                   Aprobat, 
                                                    PRIMAR   
                                              CONSTANTIN SAVA                              
 

 
DISPOZIłIE 

privind măsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscală 
 

 
    Date de identificare contribuabil: 
 
    Nume şi prenume/Denumire: ................................... 
    Domiciliul fiscal/sediu: 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 ..............................., 
    Date privind inspecŃia fiscală: 
    Ca urmare a inspecŃiei fiscale desfăşurate în perioada 
.......................de către.................................. 
din cadrul...................................................,s-a 
întocmit*1) ......................../............................ 
 
    În temeiul art. 105 alin. (9) din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele 
măsuri: 
    1.1 MĂSURA*2): ............................................. 
    ............................................................ 
    1.2 TERMEN*3): ............................................. 
    1.3 MOTIVELE DE FAPT*4): ...................................  
................................................................. 
 

ROMANIA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI URZICENI 

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

Tel./Fax 0243/254975 

www.primariaurziceni.ro 



 
    1.4 TEMEIUL DE DREPT*5): 
    Act normativ:........................,articol:.............., 
paragraf: .........., punct: ............, litera: ......., 
alineat: ............ 
    2.1 MĂSURA: .................................................   
................................................................. 
    2.2 TERMEN: ................................................. 
    2.3 MOTIVELE DE FAPT: ......................................   
................................................................. 
    2.4 TEMEIUL DE DREPT: 
    Act normativ:..............,articol:.............., paragraf: 
.........,punct: ............, litera: ......., alineat: 
............ 
    MenŃiuni privind audierea contribuabilului: 
.................................................................  
.................................................................
................................................................. 
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaŃie 
la instanŃa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la 
comunicare sau luare la cunoştinŃa în conformitate cu prevederile 
art. 172-173 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    Neducerea la îndeplinire a măsurile dispuse se sancŃionează 
contravenŃional, potrivit art. 219 din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicată în 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
      Şef serviciu,                               Întocmit, 
    Ec. MARIA IRIMIE                           L.S............. 
 
 
 
--------- 
    *) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul 
numeric personal, 
numărul de identificare fiscală, după caz); etc. 
    *1) Se va completa cu tipul actului întocmit de către echipa 
de inspecŃie 
care a efectuat verificarea. 
    *2) Se va completa măsura dispusă de unitatea fiscală. 
    *3) Se va completa cu termenul pentru ducerea la îndeplinire 
a măsurii 
dispuse. 
    *4) Se va prezenta pe scurt fapta care a condus la 
necesitatea dispunerii 
măsurilor. 
   *5) Pentru fiecare faptă descrisă vor fi menŃionate actele 
normative 
încălcate. 


