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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. 
Numele si 

Domiciliul fiscal al 
Denumirea actului 

' 

crt. 
prenumele/denumirea 

contribuabilului 
administrativ-fiscal/ 

contribuabilului nr. şi data actului 
1 COMPLEX TURISTIC Bucuresti Titlu executoriu nr.9425/20.12.202 

ZANOAGA Somatia nr.9335/20.12.2022 
2 ASANPETRE Codlea,Bv Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.50187/18.01.2023 
3 ENE SEVERICA Bucuresti Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.49475/18.01 .2023 
4 ARJAN CORNELIA Tgv, Db Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.54005/18.01.2023 
5 ILIE GABRIELA LAVINIA Tgv,Db Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.53853/18.01.2023 
6 COMSAION Tgv, Db Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.53754/18.01.2023 
7 DUMITRU AURELIA Tgv, Db Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.53747/18.01.2023 
8 ANDRONESCU AURELIA Timisoara Decizie de impunere pt anul 2023 

CECILIA Notificare de plată nr.54021/18.01.2023 
9 BUF HONORIUS VIRGILIU Bucuresti Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.49847/18.01.2023 
10 BARTICEL ANTON Tgv,Db Decizie de impunere pt anul 2023 

Notificare de plată nr.53878/18.01.2023 

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal 
emitent. 

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data 
afişării anunţului, respectiv1 28.02.2023. 

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna Dascălu Elena, 

la sediul nostru sau la numărul de telefon 0245772213, e-mail: executari@primariamoroeni.ro 

1 Data afişării / ţ , @_ .J:?c2 3 
















