
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.8871/14.06.2017 

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 FILIP ELENA Com.Pargaresti,sat Pr.Boghii,
Str.Pescarilor, nr.185,jud.Bacau 

Instiintare de plata 
nr.3950/03.03.2017

2 PRIMARU FLORIN Mun.Constanta,str.Soveja nr.90A
Bl.FT6,sc.E,AP.63,jud.Constanta

Instiintare de plata 
nr.3971/03.03.2017

3 SPOIALA C.SEBASTIAN SI 
ELENA

Sat Cucuieti,Com.Dofteana,jud.Bacau Somatia 6703/26.04.2017
Titlul exec.6704/26.04.2017 

4 PIRCU IOAN Sat Larga,Com.Dofteana,jud.Bacau Somatia 4523/15.03.2017
Titlul exec.4524/15.03.2017 

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 16.06.2017.
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  I.T.L.,
    Ioan  Bujor                                                               ec.Luminita  Zogoreanu

_______
1Data afişării

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


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.8872/14.06.2017

PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actele administrativ-fiscale1 inscrise in Anuntul colectiv pentru comunicare prin publicitate
nr.8871/16.06.2017 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 16.06.2017, concomitent la sediul Primariei Dofteana şi pe pagina
de Internet  http://www.primariadofteana.ro, sectiunea  « Anunturi  acte  administrativ fiscale », anunţul
nr. 8871 din data de 14.06.2017.

       Primar,                                                                            Sef  birou  I.T.L.,
    Ioan  Bujor                                                                 ec.Luminita  Zogoreanu

Anunţul a fost retras în data de: Anunţul se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia,
conform art.47 alin.(6) din Legea nr. 207/2015
 _______
1Denumirea, nr. şi data actului administrativ fiscal
2Numele, prenumele şi funcţia
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