


Amenda/Amenzile seva/vor achitala TrezoreriaFinanţelor Publice ….._..,în contulnr. .În cOnformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatăcumodificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2915 privnid
Codulde procedură fiscală,cumodificărileşi completărileulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de
ore de la dataîncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la datacomunicării acestuia,jumătatedin minimul amenzii prevăzute
în actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate, prin care este/sunt sancţionată/sancţionate
contravenţia/oontravenţiile de la punctul/punctele (1,2 sau3)....... ., respectivsumade() lei, iar o copiea documentului de plată sevadepune sau seva transmiteprinpoştă, recomandat, la
sediul agentului constatator din
În caz de neachitate a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data înmânării /comunicării procesului—verbal de constatare şi
sancţionate a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.
II. Sanctiuni complementare:
a) În conformitate cu prevederile art. alin. ....., lit. din se confiscăde la contravenient
următoarele bunuri/sumedestinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e)1a,punctul(ele):
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b) Măsuri asiguratorii, de conservare sau valorificare:

c) Bunurile/Sumele confiscate aparţin:

(1) Alte sancţiuni complementare:
— J ...... “

III.Alte menţiuni
La cererea contravenientului s—au formulat următoarele obiectiuni:
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În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind're
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ul rverbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen
comunicării.
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ul juridic al contravenţiilor, aprobată
ioare, împotriva prezentului proces—

de 15 zile de la data înmânării sau

Plângerea se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia şi va fi însoţită de 0 copiea procesului-verbal de constatare şi sanctionare a contravenţiilor, precum şi de alte acte doveditoare în susţinerea plângerii.Prezentul proces—verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exe, sau se va comunica acestuia în termen de cel m
Agent constatator, Contrave
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Martor (i) — (date complete privindidentitatea')

mplarul 2 s—a înmânatcontravenientului, astăzi,_
” i dela data încheierii.

Martor (i),
..u....uu...u-....nu...-nu.....unuu
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NOTE:
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În cazul în care, la unele rubrici, spaţiulalocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate detoate părţile, aceastaconstituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatareşi sancţionareacontravenţiilor. În cazul în care contravenientul refuză semnareaprocesului—
contravenţiilor, acest lucru se atestă de martorâ).

verbal de constatareşi sancţionarea

Refuzând primirea (negăsind niciopersoană) s-a afişat procesul—verbal pe uşa principală a sediului/domiciliuluicontravenientului. Dreptcare s-a încheiat prezentul proces—verbal de îndeplinire a procedurii.
*) Se detaşează deprezentul proces—verbal şi se anexează exemplai-ului transmisorganelorfiscale spre executare.**) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare. În caz de afişare, actul se'va lipi numai la colţuri şi,după caz, cu înştiinţareadeplată înfaţă.

' Martor (i),
(date complete privind identitatea)

Formular aprobat prin Op. ANAF nr 1094/2016

Agent constatator,
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