
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
PRIMĂRIA 
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE 
Nr. 982 din 11.01.2010. 

 
PROCES-VERBAL 

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate 

Nr. 2 

 
    Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre 
modalităţile de comunicare prevăzute la art.44 alin. (2) lit. a), b) şi c) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata PAKUCS 
ENIKŐ am procedat, în  conformitate cu dispoziţiile art.44 alin. (3) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin 
publicitate. 

În acest sens s-a afişat în data de 11.01.2010 concomitent la sediul 
Primăriei mun.Sfântu Gheorghe şi pe pagina de Internet www.sfantu 
gheorgheinfo.ro, anunţul nr. 965   din data de 11.01.2010.  
 
 
 
          DIRECTOR EXECUTIV,                               Întocmit, 
    JÓZSA EMESE                             PAKUCS ENIKŐ 
     (numele, prenumele şi semnătura)      (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 
    Anunţul a fost retras în data de ................... . 
 

DIRECTOR EXECUTIV                             Întocmit, 
    JÓZSA EMESE                            PAKUCS ENIKŐ 
     (numele, prenumele şi semnătura)      (numele, prenumele şi semnătura) 
 
 



ROMÂNIA ANUNŢ COLECTIV  NR. 965/ 11.01.2010
JUDEŢUL COVASNA
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
PRIMĂRIA
DIRECŢIA FINANŢE PUBLICE MUNICIPALE

În temeiul art. 44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (2),cu modificările şi completările
 ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

1 BANCIU CIPRIAN Braşov JEPILOR 21 C10 16
2 ÖRSI EMERIC Sfăntu Gheorghe NICOLAE IORGA 20 34C C 7
3 FAZAKAS ATTILA Sfăntu Gheorghe CRÂNGULUI 32 39 B 17
4 KÖKÖSI ZITA Sfăntu Gheorghe SPORTURILOR 10 17 D 15

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 afişării anunţului, respectiv 11.01.2010 (data afişării)
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe doamna Pakucs Enikő, la sediul nostru sau la numărul de telefon
0267/316957, int.141 .
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