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DIRECȚIA ECONOMICĂ - Impozile și "F'axe locale Bacău 
Biroul Executări Silite Persoane Fizice
Nr. 126353 din. 08.04.2021

FROCES-VERBAl..
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

întrucât actele administrative fiscale pentru 16 contribuabili P.F,, de pe str. Vadul Bistriței (1), str. 
Sălciei (1), str. Vâ.ntului (2), str. Stadionului (8), str. Prelungirea Bradului (4), str. Primăverii (1), ,str. 
Frasinului (3), str, Bdul loniță Sandu Sturza (2), str. Plantelor (]), str. Bicaz (2), str. Apusului (1), str. Radu 
Negru (1), ,str. Lăcrămioarelor (1), str. Buciumului (.1), str. Costache Radu (1), nu au putut fi comunicate 
prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) si alin. (3) din Legea nr, 207..''2015 
privind Codul de procedură fiscală, subsemnata IMBREA ANA-MARIA, consilier în cadrul Primăriei 
municipiului Bacău, Direcția Economică, Biroul Executări Silite P.F,, am procedat, în conformitate cu 
dispozițiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la comunicarea 
actelor administrative fiscale prin publicitate.

în acest sens s-a afișat în data de 09/04/202'1, concomitent la sediul Direcției 'Economice, Taxe și 
Impozite Bacău, municipiului Bacău și pe pagina de internet http:./,/www.primariabacau.ro./pagina/impozite- 
i-taxe-locale. anunțul nr, 126353 din data de 08.04.20'2'L

Director executiv adjunct, 
'■■Tiberiu George.Ciobanu

ȘeLbirou,
NădejdcĂdUricla

întocmit,
Imbrea Ana-Maria

■■■ . i'

Anunțul a. fost retras in data de ....,

Director executiv adjunct,
Tiberiu George Ciobanu

Șef birou, 
'Nădejde Mihaela

întocmit,
Imbrea Ana~Marsa

'Date cu caracter personal prelucrate de către DIT't., Bacău în confornutale cu prevederile 'Regulamentubii (UE) 20'16/679
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DIRECȚIA ECONOMICĂ Impozite și Taxe Locale Bacău
Str, Vasile Akcsaiidri nr. 63
Biroul Executări Silite P.F.
Nr. 126353/08.04.2021

ANUNȚ COI.ECTIV

în temeiul art. 47 alin. (5) lit. b și a prevederilor alin. (6)-(7) din Legea 207/2015, privind Codul de 
Procedură Fiscală, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii menționați 
în anexa îa prezentul.

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Municipiului 
Bacău, Direcția Economică, Serviciul Urmărire și Executare Silită Persoane Fizice.

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afișării 
anunțului.

Pentru mai multe informații referitoare la acest: anunț:, puteți .suna la sediul DHL, la numărul de 
telefon 0234/570910.

Director Executiv Adjunct, 
Tiberiu GeorgȚCiobafiu ' 

iii-

21-1263S3~PBC Prim. Hun. Sacau 08.04.2021

Date cu caracter persona! preiiicrate de către Dî'TL Bacău în cnnfonnitate cu prevederile Regulamentului (DE) 3(116/679
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