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Nr. 961/ 10.01.2019

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

Nr.
crt.

Denumirea
contribuabilului

Domiciliul fiscal al
contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal /
nr. şi data actului

1.
2.

DUNCA FLORIN IOAN
POP DOINA

Str.Ghioceilor nr.1 ap.18 – Baia Mare
Str. Păltinișului nr. 72 ap.55 - Baia
Mare

Proces verbal sechestru imobiliar nr.38/10.12.2018
Înștiințare poprire nr.1770/06.11.2018

3.

RUSU CAMELIA SILVIA

Bd.Traian nr.22 ap.139 – Baia Mare

Înștiințare poprire nr.1926/05.12.2018

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.Prezentele acte administrative fiscale se consideră
1
comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, respectiv 10.01.2019 .Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe
doamna c.j. Diana Bonaţ – şef serviciu executare silită la sediul nostru sau la numărul de telefon 0262-211.005, e-mail: venituri@ baiamare.ro
Conducătorul organului fiscal,
Ec. Melania Mureşan
...............................................

Intocmit C.j. Mureșan Marius

1

Data afişării
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Nr. 962/ 10.01.2019

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actele administrativ-fiscale1 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi
(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul2 c.j. Mureșan Marius ,
am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea
actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr.
961/10.01.2019
Şeful compartimentului,
c.j. Diana Bonat

Întocmit,
c.j. Mureșan Marius

Anunţul a fost retras în data de ............................
_______
1
Denumirea, nr. şi data actului administrativ fiscal
2
Numele, prenumele şi funcţia
Direcţia de Venituri Crişan Nr. 2 Tel/Fax. 0262 211004, venituri@baiamare.ro
Datele cu caracter personal prelucrate sunt confidențiale și sunt protejate de prevederile Regulamentului UE 679/20 16

