Serviciul Economic
Compartimentul Impozite şi Taxe

Nr. 43295 / 31.12.2021

Aprobat,

Referat

modalităţile de comunicare prevazute

la art. 47 alin (2) şi alin (3) dn Legea 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
subsemnata Bădescu Simona Anişoara, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile
art. 47 alin (4) din Legea

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu

modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrative fiscale
prin publicitate.

Conform art.242 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, actul administrativ fiscal trebuie

comunicat contribuabilului căruia îi este adresat.
Actul administarativ fiscal, conform art. 242 alin. (5) din Legea nr.207/2015

privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare,
comunicarea actului administrativ fiscal se realizează prin publicitate.
Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea concomitent la sediul
organului fiscal emitent cât şi pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Calafat,
a unui anunţ

în care se menţionează

că a fost emis actul

administrativ fiscal pe numele

contribuabililor.
Actele aministrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la
data afişării anunţului.

Faţă de cele prezentate, propun afișarea concomitent la sediul instituției şi pe
actelor administrative emise pe numele contribuabililor, persoane
pagina de internet

a

fizice din tabelul anexat.

Şef Serviciu EC,
Iordache Lavinia

Primăria Municipiului Calafat

Serviciul Economic
Compartimentul Impozite și Taxe
Nr. 43296 / 31.12.2021

Proces

—

Verbal

Încheiat azi cu ocazia afişării la sediul instituţiei precum şi a publicării pe pagina de
Internet a Primăriei Municipiului Calafat a actelor administrative

-

fiscale emise pe numele

contribuabililor persoane fizice din referatul înregistrat sub nr. 43295 / 31.12.2021.
Menţionam că în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală cu
modificările

şi

completările

ulterioare,

actul

administrativ

fiscal

comunicat

trebuie

contribuabilului căruia îi este adresat.
Conform codului de procedură fiscală cu modificările şi completarile ulterioare,
comunicarea actului administrativ fiscal se realizează prin publicitate.
În temeiul codului de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare,
actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului
sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.
Actele aministrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data
afişării anunţului.
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Primăria Municipiului Calafat

Nr. 43297 / 31.12.2021

ANUNȚĂ
În temeiul Legii 207/2015,privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi
completările ulterioare, au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii
taxe locale:
contribuabili cu restanţe la impozite

şi

Nr,

Crt,

Denumirea

contribuabilului

Denumirea
actului

Domiciliul fiscal al

contribuabilului

Debit
lei

administrativ

fiscal nr, si data
actului
1

BUTULESCU

2:

SERGIU NELUTU
|IBUTULESCU
SERGIU NELUTU

Str.Jiului, nr.162,
Calafat
Str JIULUI, nr.162,
Calafat

NOTIF.41201/16.1
1.2021
PVI

nr.36881/05.08.20

8.260,00
lei
8.260,00
lei

21
3

SCARLAT

LUCIAN
4.

IBULULESCU

Str Jiului, nr.83,
Calafat
Str Jiului, 102, Calafat

COSTINEL
5

ISCARLAT

Str JIULUL

nr.79,Calafat

6

MARIAN
MANOLESCU
MAGDALENA

7

|LITRA ADRIAN

8

CURTE MUSI

9

VICU GABRIEL
GEORGE
DAN VIOREL

Str JIULUI,
nr.1 34,Calafat
Str Calea Craiovei,
nr.92, Basarabi
Str Stefab cel Mare,

nr.65,Calafat

10

Str COMANILOR,
nr.3 1,Calafat
Str Stefan cel Mare,

nr.3,Calafat

12

SCAFACEA
REMUS
ZDRINCA FLORIN

13

ARTOPALA LIVIU

11

Str Stefan cel Mare,

nr.105,Calafat
Str RANDUNICA,
nr.6,Ciupercenii Vechi
Str BERZELOR,

nr.79,Ciupercenii
14
15

SCARLAT FLORIN
LEONARD
SCARLAT FLORIN
LEONARD

Vechi
Str.Stefan cel Mare,
31, Calafat
Str.Stefan cel Mare,
31, Calafat

PVI
40872/08.1 1.2021
PVI
40142/18.11.2021
Som+Titlu
40865/08.11.2021
PVI
41058/12.11.2021
Notificare
42432/02.12.2021
Notificare
42432/02.12.2021
Som+Titlu
42486/03.12.2021
Som+Titlu
42511/03.12.2021
PVI
42703/08.12.2021
Som+Titlu
38272/23.09.2021
Som+Titlu
38172/22.09.2021
Som+Titlu
42647/08.12.2021
Înştiinţare poprire

42656/08.12.2021,
42905/14.12.2021

780,00 lei

400,00 lei
2.900,00
lei
185,00 lei

290,00 lei
250,00
988,01 lei

400,00 lei
497,00 lei
50,00 lei
1.000.00
lei
870,00 lei
918,94 +
1788,94

16

BABOI LENUŢA

17

SCHILIGIU (VICU)
BIANCA

Str.Stefan cel Mare,
84, Calafat
Str.Comanilor, nr.3,
Basarabi

Notificare
42566/06.12.2021
PVI
42507/03.12.2021

250, 00
lei
390,00 lei

18
17

20

îl

22
23

24

Dobanzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula până la data plăţii inclusiv.
Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea actului nu se stinge debitul, în
conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, se vor continua măsurile de
executare silită.

Cheltuielile ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită, rămân în

sarcina debitorului.
Actul fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul Primăriei
Municipiului Calafat str, Tudor Vladimirescu, nr, 24.
Prezentele acte administrative se considera comunicate în 15 zile de la data
publicării anunţului.

Șef sejviciu EC,
Iordaghe Lavinia
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