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      MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ 

ROMÂNIA – 540026, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3 

Tel: 00-40-265-268.330, int. 194, Fax: 00-40-265-266.963 

www.tirgumures.ro, e-mail: executare@tirgumures.ro 

 

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

 SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ ŞI EVIDENŢA AMENZILOR  

 

         
                                     Nr. 16956 din 13.03.2019   

                             

           ANUNŢ COLECTIV 

 

  În temeiul art. 47alin. (5) lit. b) si alin . (6)  si  (7 ) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili: 

 

 

Nr. 
Crt. 

Numele si prenumele/denumirea 

contribuabilului 

Domiciliul fiscal al 

contribuabilului 

Denumirea actului administrativ-

fiscal/nr. şi data actului 

1 S.C. D&V GROUP S.RL. 

B –dul 1 dec 1918 nr 273 / 9, 

Tg. Mures 

PV DE SECHESTRU  

NR. 1335/15.02.2019 

2 CENTRUL CRESTIN TIMISOARA 

Str. Rodniciei nr 49 / 12 , 

 Tg. Mureş 

PV DE SECHESTRU  

NR. 1363/  25.02.2019 

 

 

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 din 13.03.2019.   

  Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, vă rugăm să luaţi legătura cu  inspector 

MADARASAN ANDREI, la sediul nostru, cam.109, tel. 0265-268330 int. 202  

 

                                                         

                                                 Şeful compartimentului 

SZOVERFI STEFAN VALENTIN 

(numele, prenumele şi semnătura ) 
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PROCES – VERBAL 

Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate 

Nr.16957 din 13.03.2019 

           

 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, subsemnatul inspector MADARASAN ANDREI am procedat la comunicarea actului 

administrativ fiscal prin publicitate. 

 În acest sens s-a afişat în data de 13.03.2019, concomitent la sediul Primăriei mun. Tg-Mureş şi pe 

pagina de Internet www. Tîrgumureş.ro  

 Anunţul nr. 16956   din data de 13.03.2019. 

 

 

      Şeful compartimentului                            Întocmit 

  SZOVERFI STEFAN VALENTIN                                                  MADARASAN ANDREI  

( numele, prenumele şi semnătura )                               ( numele, prenumele şi semnătura )  

 

 

Anunţul a fost retras în data de 12.05.2019    

 

  

 

      Şeful compartimentului                           Întocmit 

SZOVERFI STEFAN VALENTIN                                          MADARASAN ANDREI  

( numele, prenumele şi semnătura )                                  ( numele, prenumele şi semnătura )  

  
  

 

 

 

 

 
 


