
ROMÂNIA, JUDEŢUL HARGHITA                                                                                
MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 
Serviciul comunitar pt. cadastru, agricultura, silvicutură, control urban şi executare silită
530110 Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1
Telefon: 00-40-266-315120; 0743-040 500 Fax: 00-40-266-371165
E-mail: primaria@miercureaciuc.ro

Nr. 26583/ 05.12.2018
ANUNŢ COLECTIV

pentru comunicarea prin publicitate

În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm
că  au  fost  emise  acte  administrative  fiscale  pentru  următorii  contribuabili,  conf.
anexa nr.1.
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.

Dacă  aveţi  nelămuriri  în  legătură  cu  acest  anunţ,  o  puteţi  contacta  pe  doamna
Ábrahám Elvira,  la sediul  Primăriei,  camera 21 sau la numărul  de telefon: 0266-
315.120 int.136
         Şef serviciu

Veres Csaba

Ikt. Szám 26583/ 05.12.2018

KÖZÖS ÉRTESÍTŐ
hirdetés útján való közlése által

Az  újraközzétett  és  utólagosan  módosított  és  kiegészített,  adóügyi  eljárás nevezetű
törvénykönyvről szóló 92/2003-as  Kormányrendelet  44-es cikkely  (3)-as bekezdésének
előírása értelmében közöljük, hogy az alábbi, 1-es függelékben felsorolt személyek nevére
adóügyi közigazgatási aktákat állítottunk ki.

Az adófizetők, adóügyaktáikat, az adóhatóság székhelyén személyesen tanulmányozhatják. 

Ezek az akták az értesítő kifüggesztésének dátumától számítva 15 napon belül közétettnek
számítanak.

Amennyiben a jelen értesítővel  kapcsolatosan bármilyen észrevétele van, kérjük, keresse
Ábrahám  Elvirát  a  Polgármesteri  Hivatal  21-es  szobájában,  vagy  a  0266-315.120-as
telefonszámon (136-os belső).

                          Veres Csaba
                irodavezető

ROMÁNIA, HARGITA MEGYE 
CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
Kataszteri, mezőgazdasági, városellenőrzési és kényszervégrehajtó osztály 
530110 Csíkszereda, Vár tér 1 szám
Telefon: 00-40-266-315120; 0743-040 500 Fax: 00-40-266-371165                                 
E-mail: varoshaza@szereda.ro                                                                                             
                                                                                                                       

PROCES-VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Nr. 1/2018
Întrucât  actele  administrativ-fiscale  nu  au  putut  fi  comunicate  prin  una  dintre
modalităţile de comunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa
Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  subsemnata  Ábrahám  Elvira  în  funcţia  de
consilier, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului  nr.  92/2003,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  la
comunicarea actelor administrativ-fiscale - somaţii, (anexa nr.1)-  prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de  05.12.2018 la sediul Primăriei Municipiului 
Miercurea-Ciuc anunţul nr. 26583/ 05.12.2018

        Şef serviciu                  Consilier
      Veres Csaba                         Ábrahám Elvira
 

JEGYZŐKÖNYV
a hirdetés útján való közlés eljárás teljesítéséről

ikt . szám 1/2018
Tekintettel  arra,  hogy  az  adóügyakták  kiközlését  nem lehetett  az  újraközzétett  és
utólagosan  módosított  és  kiegészített,  adóügyi  eljárás  nevezetű  törvénykönyvről  szóló
92/2003-as Kormányrendelet 44-es cikkely (2)-es bekezdés a.), b.) és c.) pontjainak
előírásai szerint megtenni,  alulírott,  Ábrahám Elvira, tanácsadó, az újraközzétett  és
utólagosan  módosított  és  kiegészített,  adóügyi  eljárás  nevezetű  törvénykönyvről  szóló
92/2003-as  Kormányrendelet 44-es cikkely (3)-as bekezdés értelmében eljártam az
adóügyi akták – felszólítók(1-es függelék) - hirdetés útján való közlésére

Ebben az értelemben 2018.12.05-n Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában 
kifüggesztésre került  a 26583/ 05.12.2018-es számú értesítő

     Veres Csaba Ábrahám Elvira
      irodavezető    tanácsadó


