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                     ANUNŢ COLECTIV 
pentru comunicarea prin publicitate  

din data de 06.02.2023 
 

  
 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. Cazacu Gheorghe 
Ciprian 

Trifesti, Neamt Proces verbal de constatare și declarare a starii de insolvabilitate 
58681/04.08.2021; 
Proces verbal de investigare și menținere a starii de insolvabilitate 
87932/05.12.2022; 

            
               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 06.02.2023. 

 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,  

Insp. Georgeta TOLOLOI 
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