ROMÂNIA
Comuna GIURGENI
Nr. 365 din 11/05/2021
Codul de identificare fiscală: 4427951
Adresa str. Mihai Viteazu nr. 36
Tel/fax 0243/277010

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

Nr.
crt
.
1

Numele si
prenumele/denumirea
contribuabilului
ANDREI CRISTIAN

Domiciliul fiscal
al
contribuabilului
Giurgeni

Denumirea actului
administrativ-fiscal/
nr. si data actului
Somatie si Titlu executoriu nr.
855/26.04.2021

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
afisării anuntului, respectiv 11.05.2021.
Dacă aveti nelămuriri în legătură cu acest anunt, o puteti contacta pe doamna VOICU ELENA, la
sediul nostru sau la numărul de telefon 0243/277010, e-mail: comunagiurgeni@gmail.com .

Conducătorul organului fiscal,
VALERE DINU

Întocmit,
VOICU ELENA

Anexa nr. 13

ROMÂNIA
Comuna GIURGENI
Nr.366/11/05/2021
Codul de identificare fiscală: 4427951
Adresa str. Mihai Viteazu nr. 36
Tel/fax 0243/277010

PROCES-VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 366/ 11.05.2021
Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile de
comunicare prevazute la art. 47, alin. (2) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare,
subsemnata Voicu Elena, inspector, am procedat, in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin (4)
din Ordonanta Guvernului nr. 207/2015, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, la
comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat in data de 11.05.2021, concomitent la sediul Primariei Giurgeni si
pe pagina de Internet www.giurgeni.ro , anuntul nr. 365 din data de 11.05.2021.

PRIMAR,
VALERE DINU

INTOCMIT,
VOICU ELENA

Anuntul a fost retras in data de ………………………….. . (60 de zile de la data publicarii)
PRIMAR,
VALERE DINU

INTOCMIT,
VOICU ELENA

