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PROCES-VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 101029 din data de 87,01.20Pi

Întrucât actele administrative fiscale pentru contribuabilii carora li s-a înfiintat sechestru in datade
16.12.2020 si nuau putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzutela art. 47 alin.
(2) si atin(3)din legea nr.20772015 privind Codul de procedură fiscală, subsemnata Nicoleta Manole,
consilier în cadrul Primăriei municipiului Bacău, Direcţia Economică, am procedat, în conformitate cu

dispoziţiile art, 47 alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la comunicarea
actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de ....„sneeeeaeei concomitentla sediul Primăriei municipiului
Bacău, şi pe paginade internet http :/? municipinibacau.ro/taxe-si-impozite/anunturi cotlective!, ananţul nr.
101029 din data de 07.01.2027.

Director Executiv Adiiinct,
Tiberiu George Ciobani |

Consilier,
Nicoleta Manole

Ananţul a fost retras în dăta de .............. -

Director executiv adjunct, Sefbirou, Consilier,
Tiberiu George Ciobanu Mihaela Nadejde Nicoleta Manole

Date cu caracter personal prelucrate de către DITL Bacău în conformitate cu prevederile Regularnentului (UE)

2016/7679
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DIRECŢIA ECONOMICĂ
Biroul EXECUTARE SILITA

ANUNȚ COLECȚIV

În temeiul art. 47 alin. (3) din Legeanr. 207 2015 privind Codul de procedură fiscală. cu
modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale
pentru contribuabilii menţionaţi în anexalaprezentul.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul PRIMĂRIEI
MUNICIPIULUI BACĂU. Direcţia Economică, compartimentul executare persoane fizice.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termende 15 zile de la
data afişării anunţului, respectiv, „aaa 2921.

Setul compartimentului,

(numele. prenumeleşi înnătura)
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Anexa la Publicatia Sechestre nr... data.„aa,
Nr. Nume si prenume Adresa Act administrativ/numar/data
Crit.
4, Palade Angelo Constantin Str.lan Ghelu Destelnica, mun Bacau|583415 din 16.12.2020

Director executiv adjunct!
Tiberiu George Cidbanu

Date cu caracter persana! prelucrate de către DITL Bacău în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
2016/679
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