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    ANUNŢ INDIVIDUAL 

 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 procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, comunicăm că a fost emis  titlul executoriu nr.475 din 24.03.2021şi somaţia 

nr.1278 din 24.03.2021 din cadrul dosarului de executare nr.1012 din 13.11.2018  

privind debitorii Axinia(fostă Teodosiu)Elena, Teodosiu Ovidiu şi Acsinia Maria  

cu domiciliul în mun. Fălticeni, str.Mihai Eminescu nr.31, jud.Suceava . 

Actele de executare  pot fi consultate de titularii acestuia la sediul organului 

fiscal local emitent. 

Prezentele  acte de executare  se consideră comunicate în termen de 15 zile de 

la data afişării anunţului, respectiv : 19.04.2021 . 

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna  

Şiloche Claudia Simona , la sediul nostru sau la numărul de telefon 0230/542056,          

e-mail: municipium_impozite@fălticeni.ro . 

 

      

               Sef Serviciu impozite şi taxe locale ,                                              Întocmit,   

                         Ec. Marinela Gontariu                                              Cons.jur. Claudia  Şiloche                                                                                                                                                                          
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PROCES  VERBAL  PRIVIND   ÎNDEPLINIREA  PROCEDURII  DE               

COMUNICARE  PRIN  PUBLICITATE 

           

Întrucât  actete executorii nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de  

comunicare  prevăzute la art.47 alin.(2)  şi (3) din Legea nr.207/2015 privind  Codul de 

procedură  fiscală , cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Şiloche Claudia 

Simona, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art.47 alin.(4)  din Legea nr.207/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea  actelor  executorii  prin publicitate. 

În acest sens s-a afişat în data de    19.04.2021 , concomitent  la sediul Primăriei 

municipiului Fălticeni  şi pe pagina de Internet : www.falticeni.ro ,  anunţul nr . 1351  din   data  

de  19.04.2021 . 

 

 

      Şef  Serviciu impozite şi taxe  locale,                                  Întocmit,       

               Ec.Marinela Gontariu                                   Cons.jur.Claudia Şiloche 

 

 

 

 

 

 

Anunţul a fost retras în data de ………………………………………………………... 
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