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                     ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate 

din data de 27.01.2023

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.

Numele si
prenumele/denumirea

contribuabilului

Domiciliul fiscal al
contribuabilului

Denumirea actului administrativ fiscal/nr.si data actului

1. Stanescu Cires Bacau Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
61014/12.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
83777/16.11.2022;

2. Iliescu Danut Vasilica Ion Creanga, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
59864/09.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
83821/16.11.2022;

3. Bojean Ioan Ion Creanga, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63536/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
83983/16.11.2022;

4. Mihai (Stanescu) 
Luminita

Focsani, Vrancea Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63528/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85597/22.11.2022;

5. Stanescu Suceveanca -
Visinica

Buhusi, Bacau Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63527/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85615/22.11.2022;

6. Bucataru Cristina Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
69474/13.09.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85707/22.11.2022;

7. Enache Ionut Doljesti, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
50015/02.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85583/22.11.2022;

8. Baciu Vasile Cotu Vames, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
46004/17.06.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85697/22.11.2022;

9. Cazaciuc Silvia Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
59857/09.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
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92490/21.12.2022;

10. Mocanu Mihai 
Alexandru

Turda, Cluj Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63524/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85965/23.11.2022;

11. Gherzum Petrache Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63505/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
84618/18.11.2022;

12. Ailincai Radu-Bogdan Galati Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64218/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
84003/16.11.2022;

13. Otcuparu Anisoara Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63477/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
84657/18.11.2022;

14. Andrei Mihai Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
59797/09.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
84624/18.11.2022;

15. Barbieru Gabriela-Maria Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58979/05.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
83461/15.11/2022;

16. Olteanu Monica 
Nicoleta

Bucuresti, sector 3 Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58004/02.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
84493/18.11.2022;

17. Dima Ioan Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
55424/21.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87572/29.11.2022;

18. Cuvinciuc Cosmin-Gelu Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
55423/21.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87567/29.11.2022;

19. Balan (Stoica) 
Constantin

Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
55421/21.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87299/28.11.2022;

20. Iliescu Constantin Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64460/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88263/06.12.2022;
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21. Pintilie Mihai Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64464/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88281/06.12.2022;

22. Munteanu Petru 
Alexandru

Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64465/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88275/06.12.2022;

23. Daraban Vasile Daniel Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63619/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88228/06.12.2022;

24. Driu Ioan Viorel Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63618/23.08.2021;
Proces verbal de transfer partial al obligatiilor fiscale 
84690/18.11.2022
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88317/09.12.2022;

25. Enache Iulian Ovidiu Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63616/23.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88242/06.12.2022;

26. Daraban Elena Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63284/20.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88202/06.12.2022;

27. Tamba Vasile Rocna, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63043/119.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88020/05.12.2022;

28. Balan Mihai Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63041/19.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88160/06.12.2022;

29. Gheorghiescu 
Constantin

Tg. Jiu, Gorj Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63039/19.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88052/05.12.2022;

30. Sebesan Mihai Pancesti, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63037/19.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88140/06.12.2022;

31. Tanasa-Irina (Iacob) 
Ana Maria

Rosiori, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
59826/09.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87763/05.12.2022;
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32. Cretu Marian Vlad Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
55076/20.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87753/05.12.2022;

33. Calin Constantin Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
55074/20.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87714/05.12.2022;

34. Buza Elena Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
52326/09.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87529/29.11.2022;

35. Vatra Petru Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
51530/07.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87701/05.12.2022;

36. Barbieru Ionut Valentin Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
55073/20.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87297/28.11.2022;

37. Pantilimon Ciprian 
Petronel

Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
54652/19.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87624/05.12.2022;

38. Dociu (Carabat) Maria Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
50302/05.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87570/29.11.2022;

39. Alexe Andrei Tudor Iasi Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
50235/02.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87194/28.11.2022;

40. Gradinaru Marius Florin Slatina, Olt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
49829/01.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87257/28.11.2022;

41. Ciobanu Florin Horia, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
50303/05.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87296/28.11.2022;

42. Levarda Vasile-Viorel Horia, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
49826/01.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87241/28.11.2022;

43. Savin Marian-Catalin Braila Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
46834/22.06.2021;
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Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87213/28.11.2022;

44. Babuc Mircea-Bogdan Horgesti, Bacau Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
50305/05.07.2021;
Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale din evidenta separata în
evidenta curenta 92224/20.12.2022;

45. Cojocea (Daraban) 
Neculai Marius

Bicaz, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64441/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
86657/25.11.2022;

46. Ursaru Constantin Trifesti, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58603/04.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
85247/21.11.2022;

47. Dumbrava-Cabat 
Lacramioara

Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58048/02.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
86697/25.11.2022;

48. Bucataru Alexandra 
Elena

Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
50633/05.07.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
86706/25.11.2022;

49. Fotia Constantin Sabaoani, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64145/24.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
86672/25.11.2022;

50. Lefter Elena Trifesti, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
46640/22.06.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
86676/25.11.2022;

51. Samson Ioan Adrian Ruginoasa, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58558/04.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
84809/21.11.2022;

52. Sandu Marius Ionut Sagna, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63283/20.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
86664/25.11.2022;

53. Cobuz Gheorghi Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64366/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88947/07.12.2022;

54. Vulpe Catalin Mihai Cuvin, Arad Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64300/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88949/07.12.2022;
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55. Stirbu Costica Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
64248/25.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88946/07.12.2022

56. Paduraru Vasile Viorel Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
63021/19.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88944/07.12.2022;

57. Fotia Dan Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
57996/02.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88121/06.12.2022;

58. Loghin Sergiu Vasile Roman, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58045/02.08.2021;
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
88189/06.12.2022;

 
            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 : 27.01.2023.

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, 

Ins.Georgeta TOLOLOI
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