
ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA SFANTU GHEORGHE
DIRECTIA FINANTE PUBLICE MUNICIPALE
Nr.11276 din 06.03.2012

PROCES-VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitote

Nr.72
intruc6t actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una

dintre modalitd1ile de comunicare prevdzute la art.44 alin.(2), din
Ordonanla Guvernului nr. 9212003 privind Codul de procedurd fiscalS,
republicatd, cu modific[rile qi completirile ulterioare, subsemnatul
Fekete Frigyes-Lilszl6 am procedat, in conformitate cu dispozifiile
art.44 alin. (2"2) qi (3) din Ordonanla Guvernului nr. 9212003,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, la comunicarca
actului administrativ fi scal prin publicitate.

in acest sens s-a afiqat in data de 06.03 .2012 concomitent la sediul
Primiriei mun. Sfintu Gheorghe qi pe pagina de Internet www.sfantu
gheorgheinfo.ro anunful nr.ll275 din data de 06.03.2012.

DIRECTOR EXECUTIV,
JOZSA EMESE

(numele, prenumelg qi semndtui4)-... 
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Anun{ul a fost retras in datA'":[e

DIRECTOR EXECUTIV,
JOZSA EMESE

(numele, prenumele qi semndtura)

INTOCMIT,
FEKETE FRIGYE,S. L ASZLO

(numele, prenumele qi

INTOCMIT,
FEKETE FRIGYES-LASZLO

(numele, prenumele qi semndtura)



ANUNŢ COLECTIV Nr.11275/06.03.2012

ROMÂNIA
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, cu modificările şi completările
 ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Data emiterii
Nr.înreg. Nr.crt. Nr.înreg. Nr.crt. Nr.înreg. Nr.crt.

1 IONAS JUDIT SFANTU GHEORGHE UMBREI 1 7 4 5583/ 7 02.02.2012

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 06.03.2012 (data afişării).
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl puteţi contacta pe domnul Balog Ottó la sediul nostru sau la numărul de telefon 0267/311303.

DIRECTOR EXECUTIV
JÓZSA EMESE

Domiciliul fiscal al contribuabiluluiNumele şi 
prenumele

contribuabilului
Nr.crt

Ap.Sc.Bl.Nr.StradaLocalitatea
Decizie de impunere somatie somatie

Denumirea actului administrativ fiscal
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