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ROMASIA
1918 2018 I SARBATOPIM IMPPEUNA

tfi3l ţ3/./0.20/5

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul prevederilor art. 47 alin,. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul "de procedur ă fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, comunic ăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru urm ătorii contribuabili:
Nr.
crt.

I.
.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.

Numele şi prenumele/denumirea
contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/
nr. şi data actului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Decizie de impunere nr.82760/16.10.20I8

1AFLORA 2000 SRL
KOBUS ROMANOV GLOBAL
TRADING SRL
ENERGGIE ALBERT SRL
VECAST SRL
TUDOR CRIST1AN IONUT PFA
MIGMAGMAG SRL
PADURARIU N.MIHAI PFA
MECA ITAL AGR1NVEST SRL
CO 2 NEG SRL
X
X

--'------'
,
.

Adresa inflintare poprire nr.82903/11.10.2018
Adresa infiintare poprire nr.82907/11.10.2018
Adresa innfiintare poprire nr.83208/12.10.2018
Adresa nr.822015/09.10.2018
Adresa infiintare poprire nr.82670/10.10.2018
Adresa infiintare poprire nr.82668/10.10.2018
Adresa infiintare poprire nr.82328/10.10.2018
Adresa inflintare poprire nr.84451/18.10.2018
X
X
-

X
X

Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organului fiscal emitent.
Prezentele acte administrative fiscale se consider ă comunicate 1n termen de 15 zile de la data afi şării anunţului.
Dacă aveţi nelămuriri 1n legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna Cristina Nedelcu,. la sediul nostru sau la
numărul de telefon 0372-364111, e-mail: registratura@municipiultecuci.ro.
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