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Direcţia Economică
Serviciu] Impuneri încasări Control Persoane Fizice
Nr. 52637 din 29.07.2021

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
întrucât actele administrative fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre
modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin.(l) (2) şi (3) - din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, subsemnatul Chiş Marius Claudiu - director executiv
adjunct, am procedat la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate, în
conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 207/2015.
în acest sens, acestea s-au afişat în data de 30.07.2021, concomitent, la sediul
Primăriei Municipiului Zalău şi pe pagina de Internet www.zalăusi.ro, secţiunea
Informaţii publice - Taxe şi Impozite locale - Acte administrative fiscale emise,
ANUNŢUL COLEC^TIV NR. 52637/29.07.2021, pentru un număr de 3 persoane fizice.
Directo^^e buţav^unct.
Ec. cmşmM JŞ^CH|AUDIU
’^XE *

Şef serviciu.
INELA
Ec. MICU

Anunţul va fi retras la data de 02.10.2021
9

Director exei
Ec. CHIŞ MAi

CLAUDIU
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Şef servftcm,
Ec. MICU MARINELA
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Direcţia Economică
Serviciul Impuneri încasări Control Persoane Fizice
din
Nr.înreg.
ANUNŢ COLECTIV
5

în temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
comunicăm că au fost emise acte administrative fiscal pentru următorii contribuabili:
Nr.
Crt.

Nume şi prenume

1.

ZVORISTEANU
VLAD

2.

MLINARCIC
TIBERIU

3.

4.

5.

MLINARCIC
ZOLTAN

Denumirea actului
administrativ fiscal,
Nr. şi data actului
Zalău, str. B.P.Haşdeu, Decizie de impunere pentru
stabilirea
impozitului
pe
nr.57,bl. H53 ap.26
mijloace
de
transport
nr.14134/20.04.2021.
Decizie
referitoare
la
obligaţiile fiscale accesorii
nr.l4135 din 20.04.2021.
Domiciliul fiscal al
contribuabilului

Zalău
str,
Lt.
Col.Teofd
Moldoveanu,nr.9,bl.
S21, ap.6.

Decizie de impunere pentru
stabilirea
impozitului
pe
clădiri si taxă deratizare si
dezinsectie.
nr.14336/01.07.2021.

str,
Lt.
Zalău
Col.Teofd
Moldoveanu,nr.9,bl.
S21, ap.6.

Decizie de impunere pentru
stabilirea
impozitului
pe
clădiri si taxă deratizare si
dezinsectie.
nr.14338/01.07.2021.

»

9

9

9

Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile
30.07.2021
de la data afişării anunţului, respectiv
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta personalul din cadrul
Serviciului Impuneri, încasări. Control - persoane fizice, la sediul Primăriei Municipiului
Zalău, camera 31, sau la telefon 0260610550 - interior 127.
DIRECTOR EX
Ec. MARIUS

CT,

1/ impozite
^ §1 TAXE
DE-SMCPF/EO/2ex.

SEF SERVICIU,
Ec. MARINI Ia MICU

