
ANEXA nr. 13:

ROMÂNIA
Comuna DOFTEANA, judetul BACAU

Biroul Impozite si Taxe Locale
Model 2016 ITL 028

Cod SIRUTA 22380
Codul de identificare fiscală:4278116.
Adresa: str.Principala, nr.920, com.Dofteana, jud.Bacau
Cont IBAN ........................
Tel/fax 0234-352001/352347

Nr.8029/04.07.2016 

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr.  207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte
administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele/denumirea
contribuabilului

Domiciliul fiscal al
contribuabilului

Denumirea actului
administrativ-fiscal/nr. şi

data actului

1 BUJOR GHE.CRISTIAN sat Larga, com.Dofteana, Bacau Somatia 4860/08.04.2016
Titlul exec.4861/08.04.2016

2 BUJOR GHE.CRISTIAN sat Larga, com.Dofteana, Bacau Titlul exec.7128/08.06.2016

3 ADOCHITEI I.NICUSOR sat Larga, com.Dofteana, Bacau Somatia 4596/04.04.2016
Titlul exec.4597/04.04.2016 

4 REGULA CONSTANTIN(luat 
in
Spatiu la Tamas Aurelian)

sat Larga, com.Dofteana, Bacau Somatia 6358/19.05.2016
Titlul exec.6359/19.05.2016 

5 VRINCIANU I.GHEORGHITA 
NICOLAE

sat Bogata, com.Dofteana, Bacau Somatia 8027/04.07.2016
Titlul exec.8028/04.07.2016 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării

anunţului, respectiv1 05.07.2016.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna Luminita Zogoreanu, la

sediul nostru sau la numărul de telefon 0234-352001interior 120.

           Primar,                                                                Sef  birou  impozite si taxe,
    Ioan  Bujor                                                               ec.Luminita  Zogoreanu

file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CFinanciar%5CDesktop%5CLUMINITA%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp1246622%5C00171868.htm
file:///C:%5CDocuments%20and%20Settings%5CFinanciar%5CDesktop%5CLUMINITA%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp1246622%5C00171867.htm


_______
1Data afişării
ANEXA nr. 14:

ROMÂNIA
Comuna DOFTEANA, judetul BACAU

Biroul Impozite si Taxe Locale
Model 2016 ITL 029

Cod SIRUTA 22380
Codul de identificare fiscală:4278116.
Adresa: str.Principala, nr.920, com.Dofteana, jud.Bacau
Cont IBAN ........................
Tel/fax 0234-352001/352347

Nr.8030/04.07.2016 

PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actele administrativ-fiscale1 inscrise in Anuntul colectiv pentru comunicare prin publicitate
nr.8029/04.07.2016 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47
alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, subsemnata2 Zogoreanu  Luminita in functia de sef birou impozite si taxe locale,am procedat, în
conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 05.07.2016, concomitent la sediul Primariei Dofteana şi pe pagina
de Internet  http://www.primariadofteana.ro, sectiunea  « Anunturi  acte  administrativ fiscale », anunţul
nr. 8029 din data de 04.07.2016 .

           Primar,                                                                Sef  birou  impozite si taxe,
    Ioan  Bujor                                                               ec.Luminita  Zogoreanu

Anunţul a fost retras în data de 25.05.2016
_______
1Denumirea, nr. şi data actului administrativ fiscal
2Numele, prenumele şi funcţia
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