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Nr. 39859 / 31.07.2022

Proces — Verbal

Încheiat azi cu ocazia afișării la sediul instituţiei precum și a publicării pe pagina de

Internet a Primăriei Municipiului Calafat a actelor administrative - fiscale emise pe numele

contribuabililor persoanefizice din referatul înregistrat sub nr. 39857 / 31.07.2022.

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 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.

Prezentul Proces - verbala fost încheiat în prezența următoarelor persoane:

Iordache Lavinia  - Şef serviciu

Dumitru Mariana  -inspector

Vîlcea Violeta - inspect

Bădescu Simona  - inspector

Marinescu Silvia  - inspector

Crăciunescu Ilona  - consilier
Vîrvoreanu Luminiţa - referent



Serviciul Economic
Compartimentul Impozite și Taxe
Nr. 39857 / 31.07.2022

Aprobat,
Primar

Mituleţu Dorel

— SS:
Referat

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

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 dispozițiile
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 și completările ulterioare, actul administrativ fiscal trebuie

comunicat contribuabilului căruiaîi 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 și pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Calafat,

a unui anunţ în care se menționează căa 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,

Iordache /.avinia



Primăria Municipiului Calafat
Nr. 39858 / 31.07.2022

ANUNȚĂ

În temeiul Legii 207/2015,privind Codulde procedură fiscală cu modificările şi

completările ulterioare, au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii
contribuabili cu restanţela impozite și taxe locale:

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

data actului
1|ASCUNSEANU Sat Zaval, Som+Titlu 38727/30.05.2022|813,66 lei

DUMITRA nr.34,Gighera, D]
2|CORCOVEANU Str Jiului, nr.153, Som+Titlu 39284/20.06.2022,|2.000,00 lei

ION Calafat Notificare 38738/30.05.2022
3|COSTEA IOAN Str Dunarii, nr.2C, Decizie 39017/09.06.2022 00,00 lei

COSTEL Calafat
4|VANA NICOLAE Str Gradinarilor, nr.33,|Som+Titlu 39494/29.06.2022,|8.265,05lei

Calafat Dec impunere
36076/14.03.2022

5|MATEIFLORIN Str Stefan cel Mare, Som+Titlu 38673/26.05.2022,|790,00 lei +
nr.65, Calafat PVI 38672/26.05.2022 500,00 lei

6|CIOACA Str Jiului, nr.143, Som+Titlu 39496/29.06.2022|608,10 lei
VALENTIN Calafat,
ALEXANDRU

Dobanzile şi penalitățile 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.

Şef serviciu EC, Întocmit,
Iordache favinia Bădescu Simona


