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 Agentul constatator …………………………………………….……. având funcţia de …………………………………… în 
cadrul ………………………………………………., identificat prin legitimaţia nr. ………./20…., având în vedere prevederile Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pe cele ale Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, am constatat că: 
 PERSOANA FIZICĂ  D....  ………..………………………………………., având CNP ………………………………., născut(ă) 
în ……………………………………. judeţul ………………………., fiul/fiica lui ……………………………. şi a 
………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………………, str. ……………………………………., nr. 
………, bl. ….., sc. ……, et. ……., ap. …….., sectorul ….., judeţul ………………………….., legitimat cu … *), seria ……, nr. 
………………., emis(ă) de …………………………………………………, la data ………………………….., având ocupaţia de 
………………………………….., la locul de muncă ……………………………………………….., cu sediul în 
………………………………………, str. ……………………………………., nr. ………, bl. ….., sc. ……, et. ……, ap. …….., 
sectorul ….., judeţul …………………………... 
 PERSOANA JURIDICĂ  …………..………………………………….……………………………………., având CODUL DE 
IDENTIFICARE FISCALĂ …………………,  cu sediul în ………………………………………, str. ………………………………,  
nr. ………, bl. ….., sc. ……, et. ……., ap. …….., sectorul ….., judeţul ………………………….., reprezentată prin 
…………..………………………………………., având CNP ………………………………., născut(ă) în 
……………………………………. judeţul ………………………., fiul/fiica lui ……………………………. şi a 
………………………………, domiciliat(ă) în ………………………………………, str. ……………………………………., nr. 
………, bl. ….., sc. ……, et. ……., ap. …….., sectorul ….., judeţul ………………………….., legitimat cu … *), seria ……, nr. 
………………., emis(ă) de …………………………………………………, la data ………………………….., având ocupaţia de 
…………………………………..; persoana juridică are conturile bancare: 1. …………………….……………………………. 
deschis la …………………………………………….……... şi 2. ………………………….……………………………………. deschis 
la ……………………………………………………...,  
 a săvârşit în ziua de ……, luna ………………………….., anul 20 ……, următoarea/următoarele 
contravenţie/contravenţii: 
 1. …………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
faptă prevăzută la art. ….... alin.(….) lit. ….) din ……………………………………………………….;    
            2. …………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
faptă prevăzută la art. ….... alin.(….) lit. ….) din ……………………………………………………….;   
            3. …………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
faptă prevăzută la art. ….... alin.(….) lit. ….) din ……………………………………………………….;   
 

 Semnătura agentului constatator  

 

 Semnătura martorului  

 

 Semnătura contravenientului  

 
1
) Se înscrie unitatea administrativ-teritorială/sectorul municipiuluiBucureşti la nivelul căreia/căruia se face constatarea. 

                   CONTINUARE PE VERSO                  
  ………………………………….............………..  aici se detaşează  ………………………………….............………..  

PROCESUL-VERBAL DE ÎNDEPLINIREA PROCEDURII *) 
 Astăzi, , …..…  ………………..…………  20 ….., agentul procedural …………………………………, din cadrul 
………………………., având de înmânat Procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. ………… din ….. …………………. 
20…. cu înştiinţarea de plată nr. …………. din …… ………………….. 20……, m-am deplasat la domiciliul fiscal al 
……………………………………………. din ………………………………………, str. ……………………………………., nr. ………, 
bl. ….., sc. ……, et. ……., ap. …….., sectorul ….., judeţul ………………………….., codul poştal ……………, găsind pe 
contravenient sau pe ……………………………………………. rudă cu acesta/persoană care locuieşte la aceeaşi adresă/ 
administrator/portar/împuternicitul contravenientului, care primind actul a semnat în faţa noastră. 
                                                    Semnătura primitorului,  
      

                                         ……………………………………… 

Primitorul are CNP ……………………………….. şi se legitimează cu …. *), seria ……, nr. ………………., emis(ă) de 
…………………………………………………, la data ………………………….. . 

 
Stema  
unităţii 

administrativ-
teritoriale 

Anexa nr.19 
Model 2006 ITL - 019 

 PROCESUL-VERBAL DE CONSTARE A                                     

CONTRAVENŢIEI NR. ……………. 

Încheiat astăzi, …..…  ………………..…………  20 ….., ora ………., la ………………………..……………………………………….
1
) 



                  CONTINUARE DE PE VERSO                  
 
şi se sancţionează potrivit: 
 1. art. ….... alin.(….) lit. ….) din ………………………………………………. cu amendă de la ……… lei la …..… lei şi 
stabilesc amenda contravenţională în cuantum de ……… lei; 
 2. art. ….... alin.(….) lit. ….) din ………………………………………………. cu amendă de la ……… lei la …..… lei şi 
stabilesc amenda contravenţională în cuantum de ……… lei; 
 3. art. ….... alin.(….) lit. ….) din ………………………………………………. cu amendă de la ……… lei la …..… lei şi 
stabilesc amenda contravenţională în cuantum de ……… lei; 
 ALTE MENŢIUNI, inclusiv obiecţiunile făcute de contravenient cu privire la conţinutul prezentului proces-verbal: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
 Suma totală a amenzii de …………….. lei se va achita în termen de 15 zile de la data prezentului proces-verbal la 
Trezoreria …………………………………………….. în contul nr. ……………………………………….. sau la casieriile 
………………………………………………… din str. ………………………………..nr. ……….... 
 Prezentul proces-verbal constituie înştiinţare de plată. În termen de 15 zile de la comunicare acesta devine 
titlu executoriu. În caz de neachitare a amenzii la termenul stabilit se va trece la executarea silită, conform prevederilor 
legale în vigoare la data prezentului proces-verbal. 

 Contravenientul se/nu se angajează să achite jumătate din minimul amenzii, adică ………  lei în cel mult 48 de ore 

de la data încheierii prezentului proces-verbal şi de a prezenta, în acelaşi termen, documentul de plată agentului constatator 
sau instituţiei din care acesta face parte.  
 În baza art. ….... alin.(….) lit. ….) din ………………………………………………. dispun şi confiscarea/ridicarea în 
vederea confiscării a  bunurilor/sumei de ………….. lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-
verbal, aparţinând ……………………………………………..…, având CNP ……………………………, domiciliat în domiciliat(ă) 
în ………………………………………, str. ……………………………………., nr. ………, bl. ….., sc. ……, et. ……., ap. …….., 
sectorul ….., judeţul ………………………….., legitimat cu … *), seria ……, nr. ………………., emis(ă) de 
…………………………………………………, la data ………………………….., care vor fi depuse la ……………………………… 
până la valorificare. 
 Contravenientul (nu) este de faţă/refuză/nu poate lua la cunoştinţă de prezentul proces-verbal, fapt atestat de martorul  
……………………………………………..…, identificat prin CNP ……………………………, domiciliat(ă) în 
………………………………………, str. ……………………………………., nr. ………, bl. ….., sc. ……, et. ……., ap. …….., 
sectorul ….., judeţul ………………………….., legitimat cu … *), seria ……, nr. ………………., emis(ă) de 
…………………………………………………, la data ………………………….. fiind de faţă, i s-a înmânat un exemplar din 
prezentul proces-verbal, pe care-l primeşte/refuză să îl primească în faţa noastră. 
 Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la data înmânării/primirii/comunicării la 
……………………………………………………………… . 
 
 

 Semnătura agentului constatator  

 

 Semnătura martorului  

 

 Semnătura contravenientului  

 

 
 
 
 
 
 
*) Se înscrie actul de identitate, respectiv: C.I. – cartea de identitate; A.I. – adeverinţa de identitate; B.I. – buletinul de 
identitate; P – paşaportul. Prin CNP se înţelege codul numeric personal. 
NOTĂ: Prin CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ se înţelege: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul 
de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare.  
 
 ………………………………….............………..  aici se detaşează  ………………………………….............………..  
 
 Refuzând primirea/negăsind nici o persoană s-a afişat prezentul proces-verbal pe uşa principală la domiciliul fiscal al 
contravenientului. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
                                                        Semnătura agentului procedural, 
 

                                                                                                                                       ……………………………………… 

 
   
NOTĂ: 1. Această parte se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis compartimentelor de 
specialitate spre executare silită. 
 2. În caz de afişare se va lipi numai la colţuri. 


