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                     ANUNŢ COLECTIV 
pentru comunicarea prin publicitate  

din data de 21.12.2022  
 

  
 În temeiul prevederilor articolului 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea 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 

Nume, prenume sau denumire 
contribuabil 

Denumirea actului administrativ Nr şi data actului 
comunicat 

1. BAKNUR ALEX Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43839/10.06.2021 
81868/15.11.2022 

2. BURBUTS MAKSIN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43836/10.06.2021 
83597/15.11.2022 

3. LIM RUSLAN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43833/10.06.2021 
83635/15.11.2022 

4. TALANAU ALEX Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43676/09.06.2021 
83636/15.11.2022 

5. CHERKAS IGOR Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43675/09.06.2021 
83637/15.11.2022 

6. AKULICH VALIANTSIN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43673/09.06.2021 
83640/15.11.2022 

7. SELIAZNIOU RYNOR Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43671/09.06.2021 
83642/15.11.2022 

8. CAUDERAY DENYS Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43680/09.06.2021 
83735/15.11.2022 

9. RON ELIMELECH Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43687/09.06.2021 
83733/15.11.2022 

10. BAGGIO FABRIZIO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43684/09.06.2021 
83726/15.11.2022 

11. POGGI GIANCARLO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

42894/07.06.2021 
83729/15.11.2022 

12. NICOLIS PAOLO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

42893/07.06.2021 
83730/15.11.2022 

13. NURI DEMIRCAN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

44048/10.06.2021 
83715/15.11.2022 

14. CAN HASAN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43689/09.06.2021 
83717/15.11.2022 

15. SENKAYA AHMET Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43685/09.06.2021 
83720/15.11.2022 

16. ALA NESET Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43679/09.06.2021 
83723/15.11.2022 

17. CAM MURAT Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43677/09.06.2021 
83724/15.11.2022 

18. PRODAN BORIS Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

44040/10.06.2021 
83378/15.11.2022 

19. URZICA EUGENIU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46672/22.06.2021 
84843/21.11.2022 

20. ZAGOREANU VALERIU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46662/22.06.2021 
84842/21.11.2022 

21. NASTASIU ANATOL Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46658/22.06.2021 
84841/21.11.2022 
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22. OSTAPENCO NICOLAE Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46650/22.06.2021 
84840/21.11.2022 

23. BERCO ION Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46586/22.06.2021 
84838/21.11.2022 

24. BUDISTEANU STANISLAV Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46583/22.06.2021 
84836/21.11.2022 

25. USATII GHENADI Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46414/18.06.2021 
84833/21.11.2022 

26. CONEA SERGIU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46412/18.06.2021 
84831/21.11.2022 

27. BODAREV PETRU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46404/18.06.2021 
84830/21.11.2022 

28. ABDUSA IURII Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43828/10.06.2021 
84710/18.11.2022 

29. GROSU AURELIU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

43830/10.06.2021 
84711/18.11.2022 

30. BUGA DMITRI Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

44042/10.06.2021 
84712/18.11.2022 

31. AGACI VALERIU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

44043/10.06.2021 
84713/18.11.2022 

32. CEBOTARI ION Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

44046/10.06.2021 
84714/18.11.2022 

33. BUTUCEL CORNELIU Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46200/18.06.2021 
84715/18.11.2022 

34. POPRITAC OLEG Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46206/18.06.2021 
84716/18.11.2022 

35. CAZACU IGOR Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46213/18.06.2021 
84717/18.11.2022 

36. BIZNAZ FIODOR Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46218/18.06.2021 
84718/18.11.2022 

37. CHITANU VASILE Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46223/18.06.2021 
84719/18.11.2022 

38. MUNTEANU ROMAN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46401/18.06.2021 
84720/18.11.2022 

39. HLOPINA PAVLO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

42891/07.06.2021 
85662/22.11.2022 

40. MYKYTCMUK VALENTYN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46567/22.06.2021 
85664/22.11.2022 

41. MELNYCHUK VIACESLAV Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46581/22.06.2021 
85667/22.11.2022 

42. MYRONIUK VASYL Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46611/22.06.2021 
85668/22.11.2022 

43. FEDERKO MYKOLA Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46613/22.06.2021 
85670/22.11.2022 

44. MELNYCHUK IGOR Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46615/22.06.2021 
85671/22.11.2022 

45. YOPHGYTBKNN CHORNOLUTS 
KYI 

Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

46616/22.06.2021 
85676/22.11.2022 

46. MRABAR VITALII  Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50030/02.07.2021 
85778/23.11.2022 

47. GRIGORASU VADYM Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50033/02.07.2021 
85781/22.11.2022 
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48. NOVYTSKYI ROSTYSLAV Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

49982/02.07.2021 
85678/22.11.2022 

49. STUZHNIEV HENNADII Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

49986/02.07.2021 
85680/22.11.2022 

50. SIDLYARCHUK MYKHAYLO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

49989/02.07.2021 
85683/22.11.2022 

51. MUKHO KOSTIANTYN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

49991/02.07.2021 
85687/22.11.2022 

52. BUHAYCHUK ANDRIY Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

49993/02.07.2021 
85688/22.11.2022 

53. NICHUPIIENKO ANDRII Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50019/02.07.2021 
85690/22.11.2022 

54. BURACHUK NYKODYM Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50021/02.07.2021 
85691/22.11.2022 

55. VIKNIANSKYI VIACESLAV Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50027/02.07.2021 
85692/22.11.2022 

56. DUBKOVETSKYI ANATOLII Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50055/02.07.2021 
85783/22.11.2022 

57. SERHII BODNARASH Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50072/02.07.2021 
85789/22.11.2022 

58. POPYK OLEG Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50076/02.07.2021 
85793/22.11.2022 

59. HAVRYLYAK VOLODYMYR Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50079/02.07.2021 
85794/22.11.2022 

60. AGHALAROV RUSTAN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50081/02.07.2021 
85797/22.11.2022 

61. KOSTIUK VASIZ Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50083/02.07.2021 
85800/22.11.2022 

62. IVANETS PETRO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50133/02.07.2021 
85804/22.11.2022 

63. BUZHENYTSIA KOSTIANTYM Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50153/02.07.2021 
85808/22.11.2022 

64. DONDIUK DMYTRO Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50172/02.07.2021 
85811/22.11.2022 

65. KLOPKA OLEG Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

50184/02.07.2021 
85813/22.11.2022 

66. LUPU CLAUDIA Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

69478/13.09.2021 
83862/16.11.2022 

67. GABOR (AANICAI) MONICA Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

71049/17.09.2021 
84033/16.11.2022 

68. GRADINARU CATALIN Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
Proces verbal de investigare și menținere a insolvabilitatii 

49833/01.07.2021 
88289/06.12.2022 

 
             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 
afisării anunţului respectiv : 21.12.2022. 

 Daca aveti nelămuriri în legătură cu acest anunţ, ne puteţi contacta la sediul nostru, la 
numărul de telefon 0233/208633, interior 134 sau 143-urmarire.e-mail:iturmarire@primariaroman.ro 

                             
                                 Director D.I.T.L., 

               Ec. Lilieana MAFTEI 
                                      Intocmit,  

Georgeta TOLOLOI         


