
Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogillniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, 

tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

DIRECTIA GENEFtALA ECONOMICĂ 
Str.Toamnei nr.6 , tel 02491411307; fax:0249/412524 

E-mail: dge_slatina@primariaslatina.ro 

Nr IbOWN / IZ 12, 1 .0 

ANUNT COLECTIV 
pentru comunicarea prin publicitate 

Anexa nr. 13 
Model 2016 ITL 028 

in temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale prevederilor alin. (6)-(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. 

Numele şi 
prenumele/denumirea 

contribuabilului 

Domiciliul fiscal al 
contribuabilului 

Denumirea actului 
administrativ-fiscal/ 

nr. şi data actului 
1 IOVA GHEORGHE ALIN Str. ZMEUREI Nr. 15 Bl. 6 Ap. 

13 Sc. C 
Adresa instintare poprire 
Nr. 117374/28.10.2022 

2 ISTRATE CRISTIAN- 
CONSTANTIN 

Str. ZMEUREI Nr. 3 Bl. 7 Ap. 14 
Sc. A 

Adresa instintare poprire 
Nr. 117373/28.10.2022 

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului 
fiscal local emitent. 
Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării 
anuntului, respectiv I 

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe domnul Radu 
Cătălin Marian, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0249/411307 e-mail: 
dge_slatina@primariaslatina.ro 

DIRECTOR GEN 
Adrian Ră 

AL ADJUNCT, 
an Mihai 

I OCMIT, 
CătăliĂv&Marian Radu 

data afişării. 
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Anexa nr. 14 
Model 2016 ITL 029 

PROCES -VERBAL 
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate 

Nr. 1-50%4G  / l2 1/, 2022 

intrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre 

modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, subsemnatul Catalin Marian Radu inspector, am procedat, in 
conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea 
actului administrativ fiscal prin publicitate. 

in acest sens s-a afişat in data de  2_ I 9_ 14 1_7  , concomitent la sediul 
Directiei Generale Economice şi pe pagina de Internet a Primariei Mun. Slatina, 
anunţul nr.  t-J,c5 b (I  din data de L . 

7.SEF SE ILITĂ. 

Anuntul a fost retras in data de 

SEF SERV. EXECUTARE 

Cătălin 

OCMIT, 
arian Radu 

iNTOCMIT, 
Cătălin Marlan Radu 


