
JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Nr. 107601 / 25.08.2020

ANUNŢ INDIVIDUAL

În temeiul art. 47 alin. (5) din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi 
completările ulterioare, comunicăm că a fost emis actul administrativ fiscal pentru următorul contribuabil:

Nr.
Crt.

Denumirea    contribuabilului Domiciliul fiscal al
Contribuabilului

Denumirea actului administrativ 
fiscal, numărul şi data 

documentului
1 S.G.V. MULTIMARCA AUTO

SRL
ALEXANDRIA,
STR.BUCURESTI,NR.36,
JUD.TELEORMAN

Adresa privind depasirea 
termenului de declarare a
mijlocului de transport nr. 104312 
din data 13.07.2020

Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal emitent.
Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului, 
respectiv 25.08.2020.

Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, o puteţi contacta pe doamna G. Chivu, la sediul 
nostru sau la numărul de telefon 0247/317732(3).

Şef Serviciu C.I.-P.F. și J.,
Elena Căldăraru



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

PROCES-VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 107602 din 25.08.2020

Întrucât actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de 
comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) lit. a), b) si c) din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de 
procedura fiscală cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Gina Chivu am procedat, în 
conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură 
fiscală cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin
publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 25.08.2020, concomitent la sediul Primăriei Alexandria şi pe 
pagina de Internet www.alexandria.ro/pagina Informaţii, anunţul nr. 107601 din data de 25.08.2020.

Şef Servicu C.I.-P.F. și J.,                                 Întocmit,
Elena Căldăraru                                                G.Chivu

Anunţul a fost retras în data de …….

Şef Servicu C.I.-P.F. și J.,                                                              Întocmit,
Elena Căldăraru                                              G.Chivu

http://www.alexandria.ro/pagina


JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
NR. 107603/25.08.2020

CĂTRE,

COMPARTIMENT PROGRAME INFORMATICE
SI MONITORUL OFICIAL LOCAL

Vă inaintăm alăturat Anunţul individual nr. 107601/25.08.2020, în vederea publicării pe pagina de 
Internet a Primăriei municipiului Alexandria, conform art. 47, alin. (3) din Legea nr. 207/20.07.2015 privind 
Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare.

Vă mulţumim pentru colaborare.

Şef. Serviciu C.I. -P.F. și J.,
Elena Căldăraru


