ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA DOFTEANA
P R I M A R I A
BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr.15161
C.I.F. 4278116, E-mail: pdofteana@yahoo.com Str.Principala, tel./fax 0234-352001/352347

Nr.10824/08.09.2015
ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicare prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (4) si (5)din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au
fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:
Nr
Numele şi prenumele /
.
denumirea contribuabilului
crt
1
HANU VIRGIL
2

HANU VIRGIL

3

SC RUPS SA

Domiciliul fiscal al
contribuabilului
Oras Tg.Ocna, str.Poieni,
nr.45,jud.Bacau
Oras Tg.Ocna, str.Poieni,
nr.45,jud.Bacau
Com.Brazi,sat Brazii de sus,
Str.Trandafirilor,
nr.77,jud.Prahova

Denumirea actului administrativ
fiscal / nr. şi data actului
Somatia nr.10127/20.08.2015;
Titlul executoriu nr.10128/20.08.2015
Proces-Verbal de sechestru asupra
bunurilor mobile nr.10174/21.08.2015
Instiintarea de plata 9991/17.08.2015
Somatia nr.9992/17.08.2015 ;
Titlul executoriu nr.9993/17.08.2015
Cererea nr.10019/17.08.2015 de
inscriere la masa credala.

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Primariei
Comunei Dofteana ,judetul Bacau , la Biroul de Impozite si Taxe Locale.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de
la data afişării anunţului .
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna
Zogoreanu Luminita la sediul nostru sau la numărul de telefon 0234-352001 interior 120.
Sef Birou Impozite si Taxe locale,
ec.Luminita Zogoreanu
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Nr.10825/08.09.2015

PROCES VERBAL
Privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Intrucat actele administrativ fiscale mentionate in anuntul nr.10824/08.09.2015, nu
au putut fi comunicate prin una din modalitatile de comunicare prevazute de art.44 alin.2 si
3 din OG. nr. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare , subsemnata Zogoreanu Luminita , sef birou impozite si taxe locale ,
am procedat, in conformitate cu art.44 alin. (4) si (5) din OG. nr.92/2003, privind Codul de
Procedura Fiscala, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , la comunicarea
actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens, s-a afisat in data de 09.09.2015,concomitent la sediul Primariei Dofteana
si pe pagina de internet http://www.primariadofteana.ro, sectiunea « Anunturi acte
administrativ fiscale » anuntul colectiv nr.10824/08.09.2015.
Anuntul va fi retras in data de 30.09.2015.
Primar,
Ioan Bujor

Sef birou impozite si taxe,
ec.Luminita Zogoreanu

