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Nr. 43220 / 18.11.2022

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 Interneta 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 internet a actelor administrative emise pe numele contribuabililor, persoane
fizice din tabelul anexat.

Şef Serviciu EC, Întocmit,

Iordache Lavinia

pu



Primăria Municipiului Calafat
Serviciul Economic
Compartimentul Impozite și Taxe
Nr. 43222 / 18.11.2022

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 persoanefizice din referatul înregistrat sub nr. 43220 / 18.11.2022.

Menţionam că în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală cu

modificările și 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 și completările ulterioare,

actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului

sau la o dată ulterioară menționată 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 E Y
Dumitru Mariana  -inspector

Vîlcea Violeta - inspegiof_— (

Bădescu Simona  - inspector

Tudor Florentina  - inspector

Mladen Daniela  - referent eaVu
Marinescu Silvia  - inspector +]
Crăciunescu Ilona  - consilier

Vîrvoreanu Luminiţa- referent / d



Primăria Municipiului Calafat
Nr. 43221 / 17.11.2022

ANUNȚĂ

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

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

data actului
1|RAMADAN Str.Carpaţi, PVI 39921/01.08.2022 4.395,00 lei

MARIAN nr.153A(Jiului,1 80),
Calafat

2 |ILIBE IULIAN Str.Cetăţuiei, nr.1, Som+Titlu 40659/29.08.2022|6.045,00 lei
Basarabi Notificare 40646/29.08.2022 290,00 lei

3 ILIȘCĂ WALTER Str. N Bălcescu, PVI 40589/25.08.2022 8.007,50 lei
nr.93(Şt cel Mare, 96), 1.430,00 lei
Calafat

4|CORCOVEANU Str. Jiului, nr.153, PVI 40602/25.08.2022 2.000,00 lei
ION Calafat 2.000,00 lei

5|SCARLAT Str.Jiului, nr. 79, PVI 40766/01.09.2022 2.900,00 lei
MARIAN Calafat

6|TRĂISTARU Str.Calea Craiovei, Instiintare poprire 2.782,38 lei
RĂZVAN ROMEO|nr.58, Basarabi 40801/01.09.2022

Som+Titlu 40503/24.08.2022|1.122,74 lei

7|POPA ELENA Str.N Bălcescu, nr.96|Decizie imp. 0,00 lei
Calafat 40828/02.09.2022

8|SCARLAT FLORIN|Str.Şt.cel Mare, PVI 39890/29.07.2022 1.788,94 lei
LEONARD nr.31(T

Vladimirescu,7)
Calafat

9|DURAC DĂNUȚ Str.Jiului, nr.77(N PVI 39852/27.07.2022 260,00 lei
Bălcescu,27) Calafat

10|PREDESCU EMIL Str.Jiului, nr.123(Sat|Notificare 41638/04.10.2022 400,00 lei
Unirea) Calafat 42011/13.10.2022 100,00 lei

11|BUTULESCU Str. Jiului, nr.102, PVI 40777/01.09.2022 880,00 lei
ROMULUS Calafat
CATALIN

12|SALI AURICA Str. Ştefan cel Mare, Som+Titlu 41969/12.10.2022|447,36 lei
nr.18, Calafat

13|CARAIOVAN Str. Jiului, nr.102, Som+Titlu 41838/10.10.2022|2.098,67 lei
RODICA Calafat

14|STRIMBEANU Str. Jiului, nr.60, Notificare 41 166/19.09.2022 500,00 lei
AURELIA Calafat



15|RICIA JENEL Str. C-Stere, nr.166, Decizie imp. 743,00 lei
Calafat 41638/04.10.2022

16|MANOLESCU Str. Jiului, nr.134, Som+Titlu 41854/10.10.2022|601,74 lei
POMPILIAN Calafat

17|BUTIL IONUT Str. Jiului, nr.78, Notificare 42035/14.10.2022 3.175,00 lei
SORIN Calafat

18|VICU ROBERT Str. Prunilor, nr.3, Notificare 42035/14.10.2022 290,00 lei
CRISTIAN Basarabi

19|GEOGE IONELA Str. N Balcescu, nr.43,|Decizie imp. 0,00 lei
ALINA Calafat 42299/21.10.2022

20|ENUICA STELIAN|Str. Fagaras, nr.l, Som+Titlu 42578/31.10.2022|124,00 lei
Golenti

21|GEOIA Str. Ştefan cel Mare, Som+Titlu 42658/01.11.2022|2.517,06 lei
GHEORGHE nr.93, Calafat

22|BIRCU MUGUREL|Str. Cobuz, bl.U6, Decizie imp. 132,00 lei
DUMITRU ap.1, Calafat 42299/2 1.10.2022

23
24
25
26

Dobanzile şi penalităţile de întârziere se vor calcula pânăla 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.

Primar ,

Mituleţu Dorel .
i 3[$

Şefserviciu EC,

lu”
Întocmit,

Bădescu Simona


