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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. 37809 / 17.05.2022.

Menţionam că în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală cu

modificările şi completările ulterioare, actul administrativ fiscal trebuie comunicat

contribuabilului căruia îi este adresat.

Conform codului de procedură fiscală cu modificările și 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 menţionatăîn actul administrativ comunicat, potrivit legii.

Actele aministrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data

afişării anunţului.

Prezentul Proces - verbala fost încheiat în prezența următoarelor persoane:

Iordache Lavinia - Şef serviciu Ec,

Dumitru Mariana  -inspector Luk
Vilcea Violeta - inspecta”

j 7
Bădescu Simona  - inspector
Tudor Florentina  - inspector

Mladen Daniela  - referent(4lin
Marinescu Silvia  - inspector Ah /
Crăciunescu llona  - consilier (



Serviciul Economic
Compartimentul Impozite și Taxe
Nr. 37809 / 17.03.2022

Aprobat,
Primar

Mituleţu Dorel

Referat

Întrucât actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una din

modalităţile de comunicare prevazute la art. 47 alin (2) și 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 fiscalse realizează prin publicitate.

Comunicarea prin publicitate se face prin afișarea 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 afişarea concomitent la sediul instituţiei şi pe

pagina de interneta actelor administrative emise pe numele contribuabililor, persoane
fizice din tabelul anexat.

Şef Serviciu EC, Întocmit,

lordadhe Lavinia Bădescu Simona



Primăria Municipiului Calafat
Nr. 37810 / 17.05.2022

ANUNŢĂ

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

Nr, Denumirea Domiciliul fiscal al Denumirea actului Debit
Crt, contribuabilului contribuabilului administrativ fiscal nr, si lei

data actului
l MOCUTA(VIZITIU)|Str.Sportului, nr.2B, Som+Titlu 36056/14.03.2022,|1.839,33+4.16

MARIA CLAUDIA scara 1, ap.5, Resita, Dec impunere 7,21 lei
CS 36076/14.03.2022

2|POPA ATANASIE Str Cerna, nr.6, sc.2, Dec de impunere 329,02 lei

ap.11, Resita, CS 36090/1 5.03.2022
3|CRISTEA LORENA.|Str Astrilor, nr.3, sc.A,|Dec de impunere 1.379,77 lei

CAMELIA ap.4, Timisoara, TM 36090/1 5.03.2022
4|SERBANOIU Str Schitu Dirvari, Som+Titlu 36049/14.03.2022,|799,83

MIHAELA nr. I4A, ap.2, Dec impunere +1.451,63 lei
Bucuresti, Sect.l 36076/14.03.2022

5|BARBULESCU- Str G Enescu, nr.8, Som+Tiilu 36089/15.03.2022,|426,17 lei +
TOCA STELIAN Craiova Dec impunere 542,92 lei

36090/15.03.2022
6|MATEFFY Str Bd Carol I, nr.62, Dec impunere 694,64 lei

ZOLTAN ISTVAN et.6, ap.22, Bucuresti,|36076/14.03.2022
Sect.2

7|'TUDOR ILEANA Str Vasile Conta, Som+Titlu 35965/10.03.2022|435,76 lei
nr.39, Craiova

$|SLAVOIU MIHAI Str Piata Dorobanti, Dec impunere 714,69 lei
nr.4, sc.A, Bucuresti, 36090/15.03.2022
Sect.

9|IECOVICI GIGI Str Cobuz, bl.C3, Dec impunere 2 lei
sc.1,ap.13,Calafat 36593/24.02.2022

10|VIZITIU MARINEL|Str Carturaresti, nr.33,|Dec impunere 688,72 lei +
LUCIAN Bucuresti 36593/29.03.2022 1.569,48 lei

11|TRUSCULESCU Str Teilor, nr.197, Som-+Titlu 35559/24.02.2022,|666,79 lei +
VERGICA Calafat Dec impunere 1.247,43 lei

35550/24.02.2022
12|POPA FLORICA Str Hunia Lunga, nr.2,|Som+Titlu 36916/08.04.2022,|1.240,00 lei

Calafat
13|FIRU ANDREI Str Stefan cel Mare, Instiintare poprire 500,00 lei

IONUT nr.2, Calafat 37111/19.04.2022
14|PASARICA Str .C.Stere, bl J16, Dec impunere 0,00 lei

COSMIN ap.2, Calafat 36593/29.03.2022



15 DAN VIOREL Str Stefan cel Mare,
nr.3, Calafat

PVI nr 37120/19.04.2022 10.050,00 lei

16 BAERAM FLOREA|Str Stefan cel Mare,
nr.94, Calafat

PVI nr 37096/18.04.2022 100,00 lei

17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28

Dobanzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula pânăla data plății 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.

Io
Şef serviciu EC,

che Lavinia
Întocmit,

Bădescu Simona


